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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK 

EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA 

Antonio TAJANI

(industrija in podjetništvo)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Štirinajst let poslanskega dela v Evropskem parlamentu in izkušnje, pridobljene s 
podpredsedovanjem Evropski komisiji kot komisar za promet, so mi omogočile, da sem dobro 
spoznal evropske institucije in njihovo delovanje. Lahko trdim, da mi svet politike, zlasti 
evropske politike, ni tuj. Zelo dobro poznam potrebe Parlamenta in kot bodoči komisar za 
industrijo in podjetništvo sem trdno odločen, da bom z vašo institucijo ustvaril poseben 
odnos, s katerim bomo uresničili naše skupne načrte. 

Industrijski sektor, njegovi izzivi in pričakovanja mi niso popolnoma novi. Položaj komisarja 
za promet, ki sem ga imel čast in privilegij opravljati do zdaj, mi je omogočil stik z nekaterimi 
ključnimi industrijskimi sektorji, povezanimi s prevozom, in z vesoljsko industrijo, za katero 
sem bil odgovoren v okviru programa Galileo.

Moje delovne izkušnje v evropskih institucijah so me naučile, da za uspešno doseganje 
političnih ciljev ne zadostuje samo neutrudno delo ter veliko odločnosti in strasti, pač pa je
predvsem treba razumeti dejanski interes državljanov EU, naj si bodo to zaposleni, podjetniki, 
potniki, turisti ali potrošniki, ter posledice, ki jih imajo različne evropske politike zanje. Prav 
to je bilo eno od načel, ki so navdihovala moja politična dejanja do današnjega dne. To načelo 
bo toliko bolj držalo za tako obširno in pomembno področje, kot je industrija in podjetništvo, 
ki med drugim igra ključno vlogo v sedanjih družbeno-gospodarskih razmerah.

Za dosego tega in ohranitev tradicije neodvisnosti Komisije kot komisar priznavam načela iz 
členov 17.3 PEU in 245 PDEU, ki so temelj delovanja Komisije ter njenega načina izvajanja 
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nalog, in se zavezujem, da jih bom pri svojem delu spoštoval. Ker industrijski sektor 
neposredno vpliva na velik del državljanov Evropske unije, pripisujem velik pomen 
seznanitvi z različnimi mnenji. Vedno bom pripravljen pozorno in nepristransko poslušati vse 
zainteresirane strani ter skupaj s službami v moji pristojnosti varoval skupne evropske 
interese.

Zavezujem se, da bom dosledno spoštoval vse zahteve Kodeksa ravnanja komisarjev ter da 
bom med svojim mandatom redno posodabljal in objavljal izjavo o finančnih interesih in po 
potrebi vse ustrezne informacije.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kot bivši poslanec in član Konvencije o prihodnosti Evrope se zavedam ključne vloge 
Evropskega parlamenta pri krepitvi postopka evropske integracije. Pozdravljam nedavno 
sprejetje Lizbonske pogodbe, s katero postopek soodločanja postaja redni zakonodajni 
postopek, kar vlogo EP še utrjuje.

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena evropska institucija. Zato pri zastopanju 
državljanov Unije uživa popolno demokratično legitimnost. Menim, da je v političnem smislu 
za demokracijo ter učinkovitost in legitimnost Evropske unije izredno pomembno, da komisar 
prevzame politično odgovornost za svoja dejanja in dejanja svojih služb ter odgovarja 
Evropskemu parlamentu, zato da ta lahko izvaja učinkovit demokratični nadzor. K temu se 
zavezujem brez poseganja v načelo kolegialnosti Komisije. Prepričan sem, da se bo s tesnim 
sodelovanjem z drugimi komisarji oblikovala dobra ekipa, v kateri se bodo različne politike in 
instrumenti okrepili v korist cele Evrope.

Prepričan sem, da morajo biti komisarji na voljo evropskim poslancem, da se zagotovita tesno 
sodelovanje in konstruktiven politični dialog. Kot komisar za promet sem se za to trudil 
zadnjih osemnajst mesecev in zavezujem se, da bom to počel tudi na svojem novem položaju.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Za učinkovitost, legitimnost in odgovorno upravljanje postopka odločanja v EU je ključnega 
pomena medinstitucionalno sodelovanje. Temeljiti bi moralo na treh glavnih elementih, in 
sicer preglednosti, medsebojnem zaupanju in dobrem sodelovanju. Zato se zavezujem, da 
bom v celoti spoštoval določbe Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom 
in Komisijo ter Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje.
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Tudi v prihodnje bom poskrbel, da bo Parlament istočasno s Svetom prejemal popolne 
informacije, da bodo člani parlamenta lahko izvajali demokratični nazor, in naredil bom vse, 
kar je v moji moči, da bom izboljšal preglednost in pretok teh informacij.

V času komisarskega mandata sem spoznal, da je možnost udeležbe na sestankih 
parlamentarnih odborov in plenarnih zasedanjih edinstvena priložnost za vzpostavitev in 
okrepitev političnega dialoga med institucijama. Če bo moje imenovanje potrjeno, 
nameravam to možnost v prihodnje še naprej s pridom uporabljati.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem? 

Svoje nove pristojnosti bom prevzel v kritičnem trenutku: spopasti se moramo z učinkom 
finančne krize na industrijo. To je trenutek, v katerem moramo začeti izvajati strukturne 
reforme, ki jih Evropa potrebuje, da zagotovi večjo produktivnost in rast v korist vseh 
državljanov. Upoštevati je treba na milijone evropskih MSP in podpreti njihovo zmožnost 
ustvarjanja delovnih mest ter zmožnost za inovacije. V tem smislu boj proti podnebnim 
spremembam in prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika predstavljata hkrati izziv 
in priložnost. Izziv, ki ga je mogoče sprejeti le, če stavimo na inovacije in nove tehnologije. 
Priložnost pa v smislu politik EU, namenjenih inovacijam, ki nam bodo omogočile izboljšati 
evropsko konkurenčnost in hkrati oblikovati nova „zelena“ in kakovostna delovna mesta na 
trgih dela prihodnosti.

Mandat, ki mi je bil zaupan, se sklada z novo strategijo EU 2020 in smernicami, ki jih je 
predsednik Barroso Parlamentu predstavil septembra. Glavni cilj mandata je iz industrijske in 
podjetniške politike ter dobrega delovanja notranjega trga ustvariti gibalo za spodbujanje rasti 
in inovacij.

Moja prva prednostna naloga v okviru Strategije EU 2020 bo okrepitev konkurenčnosti 
industrijske baze Evrope. Izziv je v podpori okrevanju gospodarstva, pri čemer je treba 
opredeliti potrebe in olajšati prestrukturiranje evropske industrije. Zato bo potreben nov 
pristop evropske industrijske politike. Ta pristop nameravamo oblikovati še v prvem letu 
mandata. Najprej bo po posvetovanju z vsemi zadevnimi stranmi izvedena poglobljena 
analiza, nato pa bo na horizontalni ravni treba predvideti spremembe v industriji, ki so nastale 
zaradi gospodarske krize in potrebe po ohranitvi konkurenčnosti, ter razviti gospodarstvo z 
nizkimi emisijami ogljika, v katerem ima večjo težo znanje. Oblikoval bom strateški okvir za 
celostno industrijsko politiko, tako da bom napovedal potrebe po kvalifikaciji, raziskavah in 
razvoju, zmožnosti za inovacije ter standardizaciji oziroma ureditvi, kar bo gospodarstvo 
ponovno usmerilo na tir dinamične rasti, omogočilo nove vire trajnostne rasti in Evropi 
zagotovilo, da bo še naprej privlačna za industrijo. Pomembni elementi mojega pristopa bodo 
okrepitev notranjega trga za izdelke in razvoj mednarodne konkurenčnosti.

Naslednja prednostna naloga bo razvoj MSP v Evropi, zlasti zaradi izvajanja in okrepitve 
Akta za mala podjetja (AMP), naj si bo to na evropski ravni ali ravni držav članic. Prizadeval 
si bom tudi za razvoj nove podjetniške kulture v Evropi, tako da bom podpiral razvoj 
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potenciala MSP in njihovo internacionalizacijo.  Poleg tega bom poskrbel za olajšanje dostopa 
do plačila za MSP, pri čemer bo sprejetje direktive o zamudah pri plačilih pomemben 
napredek.

Nazadnje nameravam v celoti izkoristiti nove pristojnosti, ki jih uvaja Lizbonska pogodba, 
zlasti v vesoljskem in turističnem sektorju, ter pravno podlago na področju industrije, za 
katero bo veljal redni zakonodajni postopek. Natančneje rečeno, moj namen je dokončati 
prehod od raziskav k dejavnostim in zagotoviti začetka uporabe sistema Galileo, kakor je 
predvideno, in s tem omogočiti celovito izvajanje GMES. Tudi področje turizma predstavlja 
zelo pomembno priložnost, ki jo je treba izkoristiti.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Na vprašanja parlamentarnih odborov bom poskusil jedrnato odgovoriti.

Ključni element Strategije EU 2020 bo nov celovit pristop v industrijski politiki za 
konkurenčno, bolj zeleno in bolj povezano gospodarstvo.  Cilj je zagotoviti stalen in 
predvidljiv splošni okvir za konkurenčno industrijo, razvoj podjetništva in inovacij. Ko bo 
ugotovljeno, kakšne so prednosti, slabosti in izzivi evropske industrije, bom organiziral 
obširno posvetovanje vseh zainteresiranih strani. Moja želja je, da v tem posvetovanju tesno 
sodeluje Evropski parlament.

Prav tako moramo preprečiti, da bi se industrija in delovna mesta v industriji preselila iz 
Evrope in drugje povečevala globalno onesnaževanje, t.i. „uhajanje ogljika“. Zato Komisija 
pripravlja direktivo o sistemu trgovanja z emisijami (Direktiva ETS) in sestavlja seznam 
industrijskih sektorjev, ki bi lahko brezplačno prejeli velik delež dodeljenih emisij.

Ena izmed mojih prednostnih nalog bodo tudi MSP. Poskrbel bom, da bodo zaveze, sprejete z 
AMP iz leta 2008, ki je namenjen spodbujanju podjetništva in vključitvi načela „najprej 
pomisli na male“ v oblikovanje politik, spoštovane na evropski in nacionalni ravni. 
Poglobljena študija izvajanja AMP bo izvedena leta 2010, da se bo ocenil doseženi napredek 
ter opredelili novi ukrepi.

Kriza je evropskim MSP otežila dostop do financiranja. Evropska investicijska banka (EIB) se 
je zavezala, da bo omogočila 30 milijard EUR posojil za MSP za obdobje 2008–2011. Moj 
namen je tesnejše sodelovanje z EIB, da se preučijo sredstva za okrepitev našega vpliva v 
ključnih sektorjih, kot sta inovacije v industriji in čiste oblike energije.

Inovacije so bistvenega pomena za uresničitev ciljev Evrope 2020. Moj namen je tesno 
sodelovati s komisarko za raziskave, inovacije in znanost, da se izdela „akcijski načrt za 
inovacije“. Ta načrt naj bi natančneje določil, kaj namerava Komisija v sodelovanju s 
Parlamentom in državami članicami storiti za dosego ciljev. Temeljil naj bi na štirih 
elementih, in sicer širšem pristopu k inovacijam, ki presega raziskave in razvoj, usmerjanju 
proračuna EU na področja, na katerih bo imel največ vpliva, izboljšanju okvirnih pogojev in 
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podpori inovacijam v javnem sektorju. Prav tako naj bi uvedel idejo o trdnejših partnerstvih 
med javnim in zasebnim sektorjem, zlasti za javno in zasebno financiranje inovativnih in hitro 
rastočih podjetij.

Pristojnost v vesoljskem sektorju, ki jo je EU pridobila z Lizbonsko pogodbo, se bo lahko 
oprla na dolgo uspešno zgodovino držav članic in Evropske vesoljske agencije, h kateri je 
prispevala tudi Komisija. Ena izmed mojih prednostnih nalog bo izvedba dveh glavnih 
projektov, in sicer Galileo in GMES. Vendar želim iti še korak dlje. EU mora razviti veliko 
vesoljsko zmogljivost za upravljanje s podnebnimi spremembami. Prav tako mora zaščititi 
sedanje vesoljske zmogljivosti in izkoristiti njihov potencial za zaščito državljanov. Med 
mojimi drugimi prednostnimi nalogami bodo znanost, inovacije v vesoljski znanosti in 
podpora raziskovanju za znanstvene namene. Te so v skladu s prednostnimi nalogami 
Parlamenta in njegovo resolucijo iz leta 2008. Gre za ambiciozen program, ki zahteva dobro 
strukturirano vodenje, ustrezne finančne instrumente in proračun, ki ustreza našim ambicijam.

Strinjam se z mnenjem Evropskega parlamenta, da je treba izboljšati koristi, ki jih potrošniki 
lahko imajo od notranjega trga, ter do največje mere izboljšati delovanje obstoječega 
pravnega okvira.

Nov zakonodajni okvir za komercializacijo izdelkov je namenjen okrepitvi zaupanja 
potrošnikov v varnost izdelkov na trgu. Sem spada tudi zaupanje v oznako CE. Zato 
nameravam z informacijskimi kampanjami o oznaki CE ponovno vzpostaviti zaupanje 
potrošnikov v izdelke. To zaupanje pa je povezano tudi z zanesljivostjo sistema, na katerem 
temelji oznaka CE. Zaradi tega menim, da bi morala vsaka nova politika v zvezi s 
spremljanjem trga in nadzorom izdelkov iz tretjih držav biti prednostna naloga, da se izboljša 
delovanje notranjega trga. Komisija bo do leta 2013 pripravila poročilo o spremljanju trga. 
Direktiva o varnosti igrač je že omogočila ustrezen regulativni okvir.

Poleg tega se zavezujem, da vam bom predložil vse študije učinkov, ki jih bo opravil GD 
ENTR v okviru priprave zakonodajnih pobud. Te študije se bodo nanašale predvsem na 
uskladitev obstoječih direktiv z novim zakonodajnim okvirom za komercializacijo navedenih 
izdelkov (do konca 2010), revizijo zakonodaje „stroji“, „radijska oprema in oprema 
telekomunikacijskih terminalov“ ter zakonodajni okvir o emisijah v avtomobilskem sektorju 
(2012–2015). Prav tako nameravam pospešiti določanje interoperabilnih standardov, izboljšati 
zaupanje v evropski sistem standardizacije in vam predložiti „standardizacijski paket“, da se 
bo izboljšalo zaupanje v sistem in povečal prispevek inovacij, pri čemer se bo upoštevala 
korist MSP.

Odločno bom izvajal cilje uredbe REACH: varovanje zdravja ljudi in okolja ter 
konkurenčnost in inovativnost. Moja prednostna naloga bo uspešno izvajanje uredbe REACH. 
Leto 2010 bo kritično leto, saj se bodo iztekli prvi roki za registracijo snovi. Prav tako se 
zavedam pomembnosti pregleda uredbe REACH, predvidenega v letu 2012. V zvezi s tem 
bom tesno sodeloval s komisarjem za okolje.

Zavedam se težav v zvezi z delovanjem forumov za izmenjavo informacij o snoveh (SIEF), s 
katerimi se soočajo družbe, zlasti MSP. In ta težava spada v pristojnost industrije. Komisija, 
Evropska agencija za kemikalije (ECHA) in industrijska združenja se po najboljših močeh 
trudijo, da bi podjetjem pomagala prebroditi težave, na katere lahko naletijo pri pripravi 
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dokumentacije za registracijo.

Evropski parlament je upravičeno navedel, da morajo biti nanomateriali zajeti v  sklopu 
diferenciranih pravil zaradi skoraj neomejene uporabe nanotehnologije v različnih sektorjih 
ter samih lastnosti nanomaterialov. Komisija bo leta 2011 predstavila poročilo o izvedenih 
ukrepih. Zagotovil bom, da bo vsak zakonodajni predlog Komisije upošteval vidik 
nanomaterialov, v skladu z zahtevo Parlamenta.

Samo po sebi se razume, da pričakujem nasvete in podporo Evropskega parlamenta, da bomo 
lahko skupaj uresničili vse zgoraj navedene točke.


