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ODPOVEDE 

DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Antonio TAJANI

(Priemysel a podnikanie)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Štrnásť rokov, ktoré som strávil ako poslanec Európskeho parlamentu, a moje súčasné 
pôsobenie na poste podpredsedu Európskej komisie zodpovedného za dopravu mi umožnili 
získať dobrú znalosť európskych inštitúcií a ich fungovania. Myslím si, že si môžem dovoliť 
tvrdiť, že politická scéna, najmä tá európska, mi nie je neznáma. Z tohto dôvodu si veľmi 
dobre uvedomujem potreby Parlamentu a som pevne odhodlaný vo svojej snahe ako budúci 
komisár zodpovedný za priemysel a podnikanie pokračovať, aby sme v záujme dosiahnutia 
našich spoločných cieľov vytvorili úzke vzťahy s Vašou inštitúciou.

Odvetvie priemyslu, ako aj jeho výzvy a očakávania nie sú pre mňa úplne nové. Vďaka postu 
komisára pre dopravu, ktorý som mal tú česť a privilégium zastávať doteraz, som mal 
možnosť spolupracovať s viacerými kľúčovými odvetviami priemyslu týkajúcimi sa dopravy, 
ako aj vesmíru, za ktoré som už bol zodpovedný v rámci programu Galileo.

Zo svojej skúsenosti v rámci európskych inštitúcií som sa naučil, že v záujme dosiahnutia 
našich politických cieľov nestačí tvrdo pracovať a preukazovať množstvo odhodlania 
a horlivosti, ale predovšetkým treba chápať skutočný význam rôznych európskych politík, 
ktoré predstavujú pre občanov Únie, a ich vplyv na týchto občanov, či už ide o zamestnancov, 
podnikateľov, cestujúcich, turistov alebo spotrebiteľov. Toto bolo doteraz jedným z hlavných 
zdrojov inšpirácie celého môjho konania a bude to tak aj naďalej v tak širokej a dôležitej 
oblasti ako je priemysel a podnikanie, ktorá zohráva spolu s inými tak dôležitú úlohu 
v súčasnom socioekonomickom kontexte.



CM\800924SK.doc 3/7 PE431.152v01-00

SK

Z tohto dôvodu a v záujme zachovania tradície nezávislosti Komisie budem ako komisár plne 
dodržiavať zásady vymedzené v článku 17 ods. 3 Zmluvy o EÚ a článku 245 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, s ktorými sa stotožňujem a o ktoré sa opiera fungovanie Komisie a spôsob, 
akým vykonáva svoje úlohy. Vzhľadom na to, že odvetvie priemyslu sa priamo týka veľkej 
časti obyvateľstva Európskej únie, prikladám veľký význam všetkým vyjadreným názorom 
a vždy budem pripravený pozorne, nezaujato a s otvorenou mysľou počúvať všetky 
zainteresované subjekty, aby sme spolu s útvarmi, za ktoré budem zodpovedný, chránili 
existujúce spoločné európske záujmy.

Na záver sa zaväzujem, že počas svojho mandátu budem svedomite dodržiavať všetky 
požiadavky Kódexu správania komisárov a aktualizovať a zverejňovať svoje vyhlásenie 
o finančných záujmoch a v prípade potreby akékoľvek iné potrebné informácie.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Ako bývalý poslanec a člen Konventu o budúcnosti Európy som si plne vedomý dôležitej 
úlohy, ktorú Európsky parlament zohráva pri posilňovaní procesu európskej integrácie 
a vítam nedávne nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorá upevňuje postavenie tejto 
inštitúcie, najmä povýšením spolurozhodovacieho postupu na riadny legislatívny postup.

Európsky parlament je jedinou európskou inštitúciou, ktorá sa volí priamo. Z tohto dôvodu 
má pri zastupovaní občanov Európy plnú demokratickú legitimitu. Preto je podľa môjho 
názoru pre demokraciu, efektivitu a legitimitu Európskej únie rozhodujúce, aby komisár 
zodpovedal za svoju činnosť a činnosť svojich útvarov Európskemu parlamentu, aby 
Parlament mohol vykonávať svoju demokratickú kontrolu efektívne. Zaväzujem sa k tomu, 
bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality Komisie. Som presvedčený, že v úzkej 
spolupráci s ostatnými komisármi spoločne odvedieme dobrú tímovú prácu a rôzne politiky 
a nástroje sa navzájom posilnia v prospech celej Európy.

Na záver môžem povedať, že som presvedčený, že komisári musia byť k dispozícii 
európskym poslancom, aby sa mohla zabezpečiť úzka spolupráca a konštruktívny politický 
dialóg. Počas uplynulých 18 mesiacov som sa ako komisár pre dopravu snažil v tomto smere 
pracovať a sľubujem, že vo svojej novej funkcii v tom budem pokračovať.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti 
s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Na zabezpečenie efektivity, legitimity a dobrého riadenia rozhodovacieho postupu EÚ je 
nevyhnutná medziinštitucionálna spolupráca. Mala by sa zakladať na troch hlavných prvkoch:
transparentnosti, vzájomnej dôvere a spolupráci. V tejto súvislosti sa zaväzujem plne 
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dodržiavať ustanovenia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Komisiou, ako aj medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva.

S týmto cieľom budem tak, ako som to robil doposiaľ, dbať, aby bol Parlament plne 
informovaný v rovnakom čase ako Rada, aby jeho členovia mohli vykonávať uvedenú 
demokratickú kontrolu a spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som zlepšil 
transparentnosť a tok informácií.

Počas svojho funkčného obdobia v Komisii som vždy považoval možnosť zúčastniť sa na 
zasadnutiach parlamentných výborov, ako aj plenárnych zasadnutí za jedinečnú príležitosť na 
vytvorenie a posilnenie politického dialógu medzi oboma inštitúciami. V prípade, že by sa 
moja dezignácia schválila, mám v úmysle túto možnosť v budúcnosti naďalej využívať.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Svoje nové zodpovednosti prevezmem v kritickom čase: musíme čeliť vplyvu finančnej krízy 
na priemysel. Je čas na začatie štrukturálnych reforiem, ktoré Európa potrebuje na 
zabezpečenie vyššej produktivity a väčšieho rastu v prospech našich občanov. Treba 
zohľadniť milióny európskych malých a stredných podnikov a podporovať ich schopnosť 
vytvárať pracovné miesta a inovovať. V tejto súvislosti boj proti zmene klímy a prechod 
na nízkouhlíkové hospodárstvo je súčasne výzvou aj príležitosťou. Výzvou, ktorej nebude 
možné čeliť bez investícií do inovácií a nových technológií. A príležitosťou, pretože politiky 
EÚ na podporu inovácií nám poskytnú príležitosť zlepšiť európsku konkurencieschopnosť 
tým, že zároveň vytvárajú nové kvalitné „zelené“ pracovné miesta na budúcich vedúcich 
trhoch.

Mandát, ktorý mi bol zverený, je plne v súlade s novou stratégiou EÚ 2020 a s usmerneniami, 
ktoré Vám predseda Barroso predstavil v septembri. Jeho hlavným cieľom je 
premeniť priemyselnú politiku a politiku podnikania a dobrého fungovania vnútorného trhu 
na jeden z motorov na stimuláciu rastu a inovácií.

Mojou prvou prioritou bude v rámci stratégie EÚ 2020 posilniť konkurencieschopnosť 
priemyselnej základne Európy. Výzva spočíva v podpore ozdravenia hospodárstva tým, že sa 
identifikujú potreby a uľahčí sa reštrukturalizácia európskeho priemyslu. To si bude 
vyžadovať nový prístup k európskej priemyselnej politike. Ešte počas prvého roka svojho 
mandátu mám v úmysle vymedziť tento nový prístup. Spočiatku, po hĺbkovej analýze 
a konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami, pôjde o horizontálne predvídanie 
priemyselných zmien, ktoré vyplývajú z hospodárskej krízy, a potreby udržať našu 
konkurencieschopnosť tak, aby smerovala k nízkouhlíkovému hospodárstvu a bola vo väčšej 
miere založená na znalostiach. Vytvorím strategický rámec pre integrovanú priemyselnú 
politiku predbežným stanovením potrieb kvalifikácie, výskumu a vývoja, schopnosti 
inovovať, normalizácie, dokonca regulácie, ktorý vráti hospodárstvo na cestu dynamického 
rastu, zabezpečí nové zdroje trvalo udržateľného rastu, ako i to, aby Európa zostala 
príťažlivým miestom  pre priemysel. Kľúčovými prvkami môjho prístupu bude posilnenie 
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vnútorného trhu s produktmi, ako aj rozvoj medzinárodnej konkurencieschopnosti.

Ďalšou kľúčovou prioritou bude pre mňa rozvoj malých a stredných podnikov v Európe, 
najmä vďaka vykonávaniu a posilneniu iniciatívy „Small Business Act“, či už na európskej 
úrovni alebo na úrovni členských štátov. Budem takisto pracovať na rozvoji novej kultúry 
podnikania v Európe prostredníctvom podpory ich potenciálu rastu a ich internacionalizácie.
Okrem toho budem podporovať prístup MSP k platbám. Dôležitým krokom v tomto smere 
bude prijatie smernice o oneskorených platbách.

Mám v úmysle plne využiť nové právomoci zavedené Lisabonskou zmluvou, najmä 
v oblastiach týkajúcich sa vesmíru a cestovného ruchu, ako aj právnu základňu v oblasti 
priemyslu, na ktorú sa bude vzťahovať riadny legislatívny postup. Konkrétnejšie mám 
v úmysle zdokonaliť projekt „Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť“ 
(GMES) tým, že zavŕšim prechod od výskumu k operáciám a zabezpečím zavedenie systému 
Galileo podľa plánu. A nakoniec, cestovný ruch považujem za oblasť poskytujúcu veľké 
príležitosti, ktoré treba využiť.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť 
a v akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä 
v súvislosti s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe 
a ktoré by patrili do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu 
legislatívnych návrhov?

Pokúsim sa stručne reagovať na priority, ktoré vyjadrili Vaše parlamentné výbory.

Nový integrovaný prístup k priemyselnej politike bude predstavovať kľúčový prvok stratégie 
EÚ 2020 pre konkurencieschopnejšie, zelenšie a prepojenejšie hospodárstvo. Cieľom je 
poskytnúť stabilný a predvídateľný všeobecný rámec pre konkurencieschopný priemysel, 
rozvoj podnikania a inovácií. Po vyhodnotení silných a slabých stránok a výziev európskeho 
priemyslu zorganizujem rozsiahlu konzultáciu so všetkými zainteresovanými stranami. Mám 
v úmysle úzko spolupracovať s Európskym parlamentom.

Musíme sa takisto vyhnúť situácii, aby sa priemysel a pracovné miesta premiestnili mimo 
Európy a tým zvýšili globálne znečistenie inde. Tento fenomén sa nazýva „únik uhlíka“.
S týmto cieľom Komisia pracuje na vykonávaní smernice o ETS (systéme obchodovania 
s emisnými kvótami) a pripravuje zoznam priemyselných odvetví, ktoré by mohli bezplatne 
získať väčší podiel emisných kvót.

Malé a stredné podniky budú jednou z mojich priorít. Preto budem dbať na dodržiavanie 
všetkých záväzkov uskutočnených počas prijatia iniciatívy Small Business Act (SBA) v roku 
2008, ktorých cieľom je podporovanie podnikavosti a zakotvenie zásady „Najskôr myslieť 
v malom“ pri vypracúvaní politík tak na európskej, ako aj na vnútroštátnej úrovni. V roku 
2010 sa uskutoční hĺbkové preskúmanie vykonávania SBA, aby sa  posúdil dosiahnutý 
pokrok a stanovili nové opatrenia.

Kríza sťažila prístup európskych malých a stredných podnikov k financovaniu. Európska 
investičná banka (EIB) sa preto zaviazala v rokoch 2008 – 2011 poskytnúť malým a stredným 
podnikom pôžičku vo výške 30 miliárd EUR. Mám v úmysle užšie spolupracovať s EIB, aby 
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sme preskúmali možnosti posilnenia nášho vplyvu v kľúčových oblastiach, ako sú 
priemyselné inovácie a čisté energie.

Inovácie sú nevyhnutné na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020. Pri príprave „akčného 
plánu pre inovácie“ mám v úmysle úzko spolupracovať s komisárkou pre výskum a inovácie.
V tomto akčnom pláne by sa malo spresniť, čo Komisia zamýšľa uskutočniť v spolupráci 
s Parlamentom a členskými štátmi v záujme dosiahnutia týchto cieľov. Mal by pozostávať zo 
štyroch prvkov: širší prístup k inováciám – nad rámec výskumu a vývoja, zameranie rozpočtu 
EÚ tam, kde má najväčší vplyv, zlepšenie rámcových podmienok a podpora inovácií vo 
verejnom sektore. Takisto by mal obsahovať myšlienku silnejšieho partnerstva medzi 
verejným a súkromným sektorom, najmä pokiaľ ide o verejné a súkromné financovanie 
inovujúcich a rýchlorastúcich podnikov.

Právomoc v oblasti vesmíru, ktorá bola udelená EÚ na základe Lisabonskej zmluvy, sa bude 
môcť opierať o dlhú úspešnú históriu členských štátov a Európskej vesmírnej agentúry, ku 
ktorej Komisia prispela. Jednou z mojich priorít bude dokončiť naše dva hlavné projekty:
Galileo a GMES. Ale chcem ísť ešte ďalej. EÚ musí vybudovať silné kapacity vo vesmírnej 
oblasti s cieľom riešiť zmenu klímy. Takisto musí chrániť svoje vesmírne zariadenia 
a využívať ich potenciál na ochranu našich občanov. Mojimi ďalšími prioritami budú veda, 
inovácie v oblasti vesmíru a podpora výskumu na vedecké účely. Sú v súlade s prioritami 
Parlamentu a s jeho uznesením z roku 2008. Ide o ambiciózny program, ktorý si vyžaduje 
dobré štruktúry riadenia, vhodné finančné nástroje a rozpočet zodpovedajúci našim ambíciám.

Zastávam rovnaký názor ako Európsky parlament, že je nevyhnutné zlepšovať výhody, ktoré 
spotrebiteľom prináša vnútorný trh, aby existujúci právny rámec čo najlepšie fungoval.

Cieľom nového právneho rámca pre uvádzanie výrobkov na trh je posilniť dôveru 
spotrebiteľov v bezpečnosť výrobkov na trhu. Do toho patrí aj dôvera, pokiaľ ide o označenie 
CE. V tejto súvislosti mám v úmysle uskutočňovať činnosti zamerané na obnovenie dôvery 
spotrebiteľov vo výrobky prostredníctvom informačných kampaní o označení CE. Táto 
dôvera však súvisí aj s dôveryhodnosťou systému, na ktorom sa zakladá označenie CE. To je 
dôvodom, prečo sa domnievam, že každá nová politika v oblasti dohľadu nad trhom 
a kontroly výrobkov s pôvodom v tretích krajinách by mala predstavovať prioritu, aby sa 
zlepšilo fungovanie vnútorného trhu. Komisia pripraví do roku 2013 správu o dohľade nad 
trhom. Vďaka smernici o bezpečnosti hračiek máme v súčasnosti k dispozícii primeraný 
regulačný rámec.

Okrem toho sa zaväzujem predložiť Vám všetky posúdenia vplyvu, ktoré uskutoční GR 
ENTR v rámci prípravy legislatívnych iniciatív. Budú sa týkať najmä zosúladenia 
existujúcich smerníc s novým právnym rámcom pre uvádzanie výrobkov na trh uvedeným 
vyššie (koniec roka 2010), revízie právnych predpisov o strojových zariadeniach, rádiových 
a telekomunikačných koncových zariadení a regulačného rámca týkajúceho sa emisií 
v automobilovom sektore (obdobie rokov 2012 – 2015). Takisto plánujem urýchliť vytváranie 
interoperabilných noriem, zlepšiť dôveru v európsky systém normalizácie a chcem Vám 
predložiť „normalizačný balíček“, aby sa zvýšila dôvera v systém a prispelo sa k inováciám, 
pričom by sa súčasne zohľadňovali záujmy MSP.
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Som pevne odhodlaný pokračovať v dosahovaní cieľov nariadenia REACH, ktorými sú 
ochrana ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj konkurencieschopnosť a inovácie.
Riadne vykonávanie nariadenia REACH je pre mňa prvoradé a rok 2010 bude kritickým 
rokom, keď sa skončia prvé lehoty na registráciu látok. Som si takisto vedomý, že je potrebné 
preskúmať nariadenie REACH, čo je naplánované na rok 2012. V tejto súvislosti budem úzko 
spolupracovať s komisárom zodpovedným za životné prostredie.

Uvedomujem si ťažkosti, s ktorými sa stretávajú spoločnosti, najmä MSP, pri prevádzkovaní 
fór na výmenu informácií o látkach, za ktoré nesie zodpovednosť priemysel. Komisia, 
Európska chemická agentúra (ECHA) a priemyselné združenia sa však zo všetkých síl usilujú, 
aby pomáhali podnikom prekonať prekážky, s ktorými by sa mohli stretnúť počas prípravy 
registračných záznamov.

Európsky parlament oprávnene uviedol, že na nanomateriály sa musí vzťahovať súbor 
odlišných pravidiel, keďže nanotechnológie možno takmer neobmedzene využívať v rôznych 
odvetviach a vzhľadom na ich vlastné charakteristiky. V roku 2011 Komisia predloží správu 
o uskutočnených opatreniach. Dohliadnem na to, aby sa v každom legislatívnom návrhu 
Komisie zohľadnil aspekt nanomateriálov v súlade so žiadosťou Parlamentu.

Netreba pripomínať, že v prípade všetkých uvedených bodov počítam s radami a podporou 
Európskeho parlamentu, aby sme ich spoločne mohli úspešne splniť.


