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ADRESATE COMISARULUI DESEMNAT

Antonio TAJANI

(Industrie și antreprenoriat)

Competență generală, angajament european și independență personală

1. Ce aspecte ale experienței și calificării dumneavoastră personale sunt deosebit de 
relevante din perspectiva de a deveni comisar și de a promova interesele generale 
europene, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabil? Ce anume vă 
motivează? Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului 
European și cum veți proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile 
dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu ar putea pune sub semnul 
întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Cei paisprezece ani pe care i-am petrecut în calitate de deputat în Parlamentul European și 
experiența actuală de vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru transporturi mi-
au permis să dobândesc o bună cunoaștere a instituțiilor europene și a felului în care acestea 
funcționează. Cred ca pot să afirm că lumea politică, mai ales cea europeană, nu îmi este 
străină. Din acest motiv, sunt extrem de sensibil la nevoile Parlamentului și am intenția fermă 
ca, în cadrul viitorului rol de comisar responsabil pentru industrie și antreprenoriat, să îmi 
continui eforturile în scopul de a stabili o relație strânsă cu instituția dumneavoastră, în 
vederea realizării obiectivelor noastre comune.

Sectorul industriei, cu provocările și speranțele sale, nu îmi este în totalitate nou. De fapt, 
datorită portofoliului transporturilor, pe care am avut privilegiul și onoarea de a-l deține până 
în prezent, am avut ocazia să colaborez cu mai multe sectoare cheie ale industriei legate de 
transporturi și de spațiu, pentru care eram deja responsabil în cadrul programului Galileo.

Din experiența pe care am acumulat-o în cadrul instituțiilor europene am învățat că, pentru a 
duce la bun sfârșit acțiunea noastră politică, nu este suficient să muncim din greu, cu multă 
hotărâre și pasiune: înainte de toate, trebuie să înțelegem care este interesul real și implicațiile 
pe care le prezintă diversele politici europene pentru cetățenii Uniunii, fie că sunt salariați, 
antreprenori, călători, turiști sau consumatori. Până în prezent, acesta a fost unul dintre 
principiile din care s-au inspirat toate acțiunile mele și va continua să fie astfel, mai ales într-
un domeniu atât de vast și de important ca cel al industriei și antreprenoriatului, care joacă, 
printre altele, un rol primordial în contextul socioeconomic actual.
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În acest scop și pentru a păstra tradiția de independență a Comisiei, în calitate de comisar, 
ader și mă angajez să respect pe deplin principiile definite la articolul 17 alineatul (3) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 245 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, care sunt esențiale pentru modul de funcționare al Comisiei și pentru felul 
în care aceasta își îndeplinește sarcinile. Dat fiind faptul că sectorul industrial are un impact 
direct asupra unei mari părți a populației Uniunii Europene, acord multă importanță 
cunoașterii tuturor opiniilor exprimate și voi fi întotdeauna dispus să îi ascult cu atenție, 
imparțialitate și deschidere pe toți actorii vizați, în scopul de a garanta, împreună cu serviciile 
care se află sub responsabilitatea mea, interesele europene comune care sunt în joc.

În cele din urmă, îmi asum angajamentul ca, în cursul mandatului meu, să respect cu rigoare 
toate cerințele Codului de conduită al comisarilor și să îmi actualizez și să public declarația de 
interese financiare precum și, dacă este necesar, toate informațiile utile.

Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale

2. Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în Colegiul comisarilor? În 
ce sens v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni 
și pentru acelea ale serviciilor dumneavoastră?

În calitate de fost deputat și membru al Convenției asupra viitorului Europei, sunt pe deplin 
conștient de rolul esențial pe care l-a jucat Parlamentul European în consolidarea procesului 
de integrare europeană și salut recenta intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona care 
întărește rolul acestuia, în special transformând procedura de codecizie în procedură 
legislativă obișnuită.

Parlamentul European este singura instituție europeană aleasă în mod direct. Astfel, el 
beneficiază de legitimitate democratică deplină întrucât reprezintă cetățenii Uniunii. Prin 
urmare, după părerea mea, este de o importanță politică fundamentală pentru democrația, 
eficacitatea și legitimitatea Uniunii Europene faptul că, în fața Parlamentului European, 
comisarul răspunde pentru acțiunile sale și cele ale serviciilor din subordinea sa, astfel încât 
Parlamentul European să își poată exercita, în mod eficace, controlul democratic. Mă angajez 
în acest sens, fără a aduce atingere principiului de colegialitate al Comisiei. Sunt convins că, 
în strânsă colaborare cu ceilalți comisari, vom lucra bine, pentru bunăstarea întregii Europe, 
într-o echipă în care diversele politici și instrumente se consolidează reciproc.

În cele din urmă, sunt convins de faptul că membrii Comisiei trebuie să aibă o deschidere 
către deputaţii europeni, în scopul de a garanta o cooperare strânsă și un dialog politic 
constructiv. Am încercat să acționez în acest sens în timpul ultimelor 18 luni, în calitate de 
Comisar responsabil pentru transporturi și mă angajez să continui în aceeași direcție în noile 
mele funcții.

3. Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați în termeni de transparență 
sporită, cooperare mai intensă și luare efectivă în considerare a pozițiilor și 
cererilor Parlamentului în materie de inițiative legislative, inclusiv în lumina 
intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona? În ceea ce privește inițiativele 
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prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți informații și documente 
Parlamentului în aceeaşi măsură ca și Consiliului?

Cooperarea interinstituțională este fundamentală pentru a garanta eficacitatea, legitimitatea și 
buna guvernare a procesului decizional al UE. Cooperarea respectivă ar trebui să se bazeze pe 
trei elemente esențiale: transparența, încrederea reciprocă și spiritul de colaborare. În acest 
sens, mă angajez să respect pe deplin dispozițiile Acordului-cadru privind relațiile dintre 
Parlamentul European și Comisie, precum și acordul interinstituțional „Pentru o mai bună 
legiferare”.

În acest scop, cum am încercat să fac şi până acum, voi avea grijă ca Parlamentul să dispună 
de informații complete în același timp ca și Consiliul, astfel încât membrii săi să poată să 
exercite controlul democratic; de asemenea, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a ameliora 
transparența și fluxul de informații.

În timpul mandatului meu la Comisie, am apreciat întotdeauna posibilitatea de a asista la 
reuniunile comisiilor parlamentare, precum și la dezbaterile în plen, ca fiind o ocazie unică 
pentru a stabili și a consolida dialogul politic între cele două instituții. În cazul în care 
numirea mea ar fi confirmată, am intenția fermă de a profita, în continuare, pe deplin de 
această oportunitate.

Întrebări legate de politică

4. Care sunt cele trei mari priorități asupra cărora intenționați să vă axați în cadrul 
portofoliului ce vă este propus, ținând seama, acolo unde este cazul, de criza 
financiară, economică și socială și de preocupările legate de dezvoltarea durabilă?

Îmi voi asuma noile responsabilități într-un moment crucial: trebuie să facem față impactului 
pe care îl are criza financiară asupra industriei. Este momentul să realizăm reformele 
structurale de care are nevoie Europa în scopul de a asigura o mai mare productivitate și 
creștere, spre beneficiul cetățenilor noștri. Trebuie să ținem seama de milioanele de IMM-uri 
europene și să susținem capacitatea lor de a crea locuri de muncă și inovare. În acest context, 
lupta împotriva schimbărilor climatice și tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid 
de carbon reprezintă, în același timp, o provocare și o oportunitate. O provocare pe care nu va 
fi posibil să o acceptăm fără a miza pe inovare și pe noile tehnologii. Și o oportunitate, 
deoarece politicile UE de susținere a inovării ne vor da posibilitatea de a ameliora 
competitivitatea europeană creând, în același timp, noi locuri de muncă „ecologice” și foarte 
valoroase pe piețele cu viitor promițător.

Mandatul care mi-a fost încredințat se înscrie în totalitate în noua strategie UE 2020 și în 
orientările pe care Președintele Barroso vi le-a prezentat în septembrie. Principalul său 
obiectiv este de a transforma politica industrială și a întreprinderilor, precum și buna 
funcționare a pieței interne într-unul din motoarele care stimulează creșterea și inovarea.

Prima mea prioritate va fi, în cadrul strategiei UE 2020, consolidarea competitivității bazei 
industriale europene. Provocarea constă în susținerea redresării economice, identificând 
nevoile și facilitând restructurarea industriei europene. Aceasta va necesita o nouă abordare a 
politicii industriale europene. Intenționez, deja în timpul primului an al mandatului, să 
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definesc această nouă abordare. În primul rând, în urma unei analize aprofundate și a 
consultării tuturor părților interesate, va fi vorba de anticiparea, în mod orizontal, a mutațiilor 
industriale care decurg din criza economică și din necesitatea de a ne menține 
competitivitatea, evoluând spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și bazată mai 
mult pe cunoaștere. Voi stabili un cadru strategic pentru o politică industrială integrată, 
anticipând atât nevoile în materie de calificări, cercetare și dezvoltare și capacitatea de a 
inova, standardizare și chiar reglementare, care va readuce economia la niveluri dinamice de 
creștere, va furniza noi surse de creștere durabilă și va garanta că Europa rămâne atractivă 
pentru industrie. Consolidarea pieței interne pentru produse și dezvoltarea competitivității 
internaționale vor fi elemente importante ale abordării mele.

O altă prioritate cheie pentru mine va fi dezvoltarea IMM-urilor în Europa, în special datorită 
aplicării și consolidării „Small Business Act”, atât la nivel european, cât și la nivelul statelor 
membre. De asemenea, voi depune eforturi pentru a dezvolta o nouă cultură a 
antreprenoriatului în Europa, susținând potențialul lor de creștere și internaționalizarea lor. În 
plus, voi promova accesul la plăți pentru IMM-uri, iar adoptarea directivei privind întârzierea 
efectuării plăților va reprezenta o etapă importantă.

În cele din urmă, am intenția fermă de a profita pe deplin de noile competențe introduse prin 
Tratatul de la Lisabona, în special în sectoarele spațiului și turismului, și de baza juridică din 
domeniul industriei, care va fi supusă procedurii legislative obișnuite. Mai precis, am intenția 
să contribui la maturizarea GMES, completând tranziția de la cercetare la operațiuni și 
asigurând desfășurarea sistemului Galileo astfel cum a fost prevăzut. În cele din urmă, fiind 
vorba în special de turism, consider că aceasta este o oportunitate foarte importantă care 
trebuie valorificată.

5. Ce inițiative legislative și nelegislative specifice intenționați să prezentați și 
conform cărui calendar? Ce angajamente specifice vă puteți asuma în ceea ce 
privește, în special, prioritățile comisiilor și solicitările legate de acestea care s-ar 
înscrie în sfera portofoliului dumneavoastră? În ce fel ați asigura, dumneavoastră 
personal, buna calitate a propunerilor legislative?

Voi încerca să răspund succint la prioritățile exprimate de către comisiile dumneavoastră 
parlamentare.

Un element cheie al strategiei UE 2020 pentru o economie competitivă, mai ecologică și mai 
conectată îl va reprezenta o nouă abordare integrată a politicii industriale. Obiectivul este de a 
oferi un cadru general stabil și previzibil pentru o industrie competitivă și pentru dezvoltarea 
întreprinderilor și a inovării. După evaluarea punctelor tari, a punctelor slabe și a provocărilor 
industriei europene, voi organiza o consultare vastă a tuturor părților interesate. Doresc ca 
Parlamentul European să fie strâns asociat acestei inițiative.

De asemenea, trebuie să evităm situația în care industria și locurile de muncă părăsesc 
Europa, ducând astfel la creșterea poluării globale în altă parte, așa-numitul fenomen de 
„relocare a emisiilor de dioxid de carbon”. În acest scop, Comisia lucrează la punerea în 
aplicare a Directivei ETS (sistemul de comercializare a cotelor de emisie) și pregătește o listă 
a sectoarelor industriale care ar putea să primească gratuit o parte mai importantă de cote de 
emisie.
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IMM-urile vor reprezenta una dintre prioritățile mele. Astfel, voi promova respectarea tuturor 
angajamentelor luate cu ocazia adoptării „Small Business Act” (SBA) în 2008, având drept 
scop promovarea spiritului antreprenorial și integrarea principiului „Gândiți mai întâi la scară 
mică” în elaborarea politicilor, atât la nivel european, cât și la nivel național. În 2010 se va 
realiza o analiză aprofundată a punerii în aplicare a SBA (Small Business Act), pentru a 
evalua progresele realizate și pentru a identifica noile acțiuni.

Criza a făcut ca accesul la finanțare al IMM-urilor europene să fie și mai dificil. De asemenea, 
Banca Europeană de Investiții (BEI) s-a angajat să furnizeze 30 de miliarde de euro sub formă 
de împrumut pentru IMM-uri, pentru perioada 2008-2011. Intenționez să colaborez mai strâns 
cu BEI pentru a analiza mijloacele prin care să ne sporim impactul în sectoare cheie precum 
inovarea industrială și energiile curate.

Inovarea este esențială pentru realizarea obiectivelor Europei 2020. Am intenția să colaborez 
foarte strâns cu comisarul responsabil cu cercetarea şi inovarea pentru elaborarea unui „plan 
de acțiune pentru inovare”. Acesta ar trebui să precizeze ceea ce Comisia intenționează să 
realizeze, în parteneriat cu Parlamentul și cu statele membre, pentru a realiza aceste obiective.
Acest plan ar cuprinde patru elemente: o abordare mai extinsă a inovării, dincolo de cercetare 
și dezvoltare, concentrarea bugetului UE acolo unde are impactul cel mai puternic, 
ameliorarea condițiilor cadru și susținerea inovațiilor din sectorul public. De asemenea, ar 
trebui să introducă ideea unor parteneriate public-privat mai puternice, în special pentru 
finanțarea publică și privată a societăților inovatoare și cu creștere rapidă.

Competența în domeniul spațiului, conferită UE prin Tratatul de la Lisabona, va putea să se 
sprijine pe lunga istorie de succes a statelor membre și a Agenției Spațiale Europene, la care 
Comisia și-a adus contribuția. Una dintre prioritățile mele va fi de a duce la bun sfârșit cele 
două proiecte reprezentative pe care le avem: Galileo și GMES. Dar vreau să merg și mai 
departe. UE trebuie să elaboreze o capacitate spațială puternică pentru a gestiona schimbările 
climatice. De asemenea, trebuie să își protejeze activele spațiale și să le exploateze potențialul 
pentru a-i proteja pe cetățenii noștri. Celelalte priorități ale mele vor fi știința, inovarea 
spațială și sprijinul explorării în scopuri științifice. Ele sunt în conformitate cu cele ale 
Parlamentului și cu rezoluția sa din 2008. Acesta este un program ambițios care necesită bune 
structuri de guvernare, instrumente financiare corespunzătoare și un buget pe măsura 
ambițiilor noastre.

Împărtășesc opinia Parlamentului European, conform căreia este esențial să ameliorăm 
beneficiile pe care consumatorii pot să le aibă datorită pieței interne și să contribuim la 
funcționarea cât mai bună a cadrului juridic existent.

Noul cadru legislativ pentru comercializarea produselor are drept scop sporirea încrederii 
consumatorilor în siguranța produselor de pe piață. Aceasta include încrederea în marcajul 
CE. În acest context, am intenția de a acționa pentru a recâștiga încrederea consumatorilor în 
produse, prin campanii de informare cu privire la marcajul CE. Dar această încredere este 
legată, de asemenea, de fiabilitatea sistemului pe care se bazează marcajul CE. Acesta este 
motivul pentru care consider că orice nouă politică în domeniul supravegherii pieței și al 
controlului produselor care provin din țările terțe ar trebui să constituie o prioritate pentru a 
ameliora funcționarea pieței interne. Până în 2013, Comisia va pregăti un raport privind 
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supravegherea pieței. Datorită directivei privind siguranța jucăriilor, de acum înainte avem la 
dispoziție un cadru regulamentar adecvat.

De asemenea, mă angajez să vă prezint toate studiile de impact care vor fi realizate de DG 
ENTR în cadrul pregătirii de inițiative legislative. Acestea se vor referi în special la alinierea 
directivelor existente la noul cadru legislativ pentru comercializarea produselor menționată 
anterior (sfârșitul anului 2010), la revizuirea legislației privind mașinile, echipamentele 
terminale de radio și de telecomunicații, precum și a cadrului regulamentar referitor la 
emisiile din sectorul automobilelor (2012 - 2015). De asemenea, am intenția de a ameliora 
rapiditatea în stabilirea de standarde interoperabile, încrederea în sistemul european de 
standardizare și de a vă prezenta un „pachet standardizare” în scopul de a spori încrederea în 
sistem și de a contribui la inovare, acordând atenție, în același timp, intereselor IMM-urilor.

Am intenția fermă de a urmări obiectivele REACH: protecția sănătății umane și a mediului, 
competitivitatea și inovarea. Prioritatea mea este punerea în aplicare cu succes a 
regulamentului REACH, iar 2010 va fi un an critic, cu primele termene pentru înregistrarea 
substanțelor. De asemenea, sunt conștient de importanța revizuirii REACH, prevăzută pentru 
2012 și voi colabora strâns, în acest sens, cu comisarul responsabil pentru mediu.

Sunt conștient de dificultățile pe care le întâmpină societățile – în special IMM-urile – în 
funcționarea forumurilor de schimburi de informații privind substanțele. Aceasta din urmă 
ține de responsabilitatea industriei. Cu toate acestea, Comisia, Agenția Europeană pentru 
Produse Chimice (ECHA) și asociațiile industriale fac tot ce pot pentru a ajuta întreprinderile 
să depășească dificultățile pe care le pot întâmpina în timpul pregătirii dosarelor lor de 
înregistrare.

Parlamentul European a indicat, pe bună dreptate, că nanomaterialele trebuie să facă obiectul 
unui ansamblu de reguli diferențiate datorită aplicării aproape nelimitate a nanotehnologiilor 
în sectoare variate și datorită caracteristicilor specifice ale acestora. În 2011, Comisia va 
prezenta un raport cu privire la acțiunile întreprinse. Voi avea grijă ca fiecare propunere 
legislativă a Comisiei să ia în considerare aspectul nanomaterialelor, în conformitate cu 
cererea Parlamentului.

Este de la sine înțeles că, pentru toate punctele evocate anterior, contez pe sfaturile și sprijinul 
Parlamentului European, pentru a le duce împreună la bun sfârșit.


