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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL
DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN 

Antonio TAJANI

(Näringsliv och företagande)

Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Med mina fjorton år som ledamot av Europaparlamentet och min aktuella erfarenhet som vice 
ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för transportområdet har jag fått en god 
kännedom om EU:s institutioner och om hur de fungerar. Jag tror att jag med säkerhet kan 
säga att politik, särskilt europeisk politik, inte är främmande för mig. Jag är därför mycket 
uppmärksam på parlamentets behov och har för avsikt att i min nya roll som kommissionär 
för näringsliv och företagande fortsätta att sträva efter att etablera nära förbindelser med 
parlamentet för att vi tillsammans ska kunna uppnå våra gemensamma mål.

Näringslivet och dess utmaningar och förhoppningar är heller inte något nytt för mig. 
Eftersom jag hittills har haft ansvar för transportområdet har jag haft tillfälle att arbeta med en 
rad viktiga näringslivsgrenar inom transport och rymdfart, som jag hade ansvar för redan 
genom Galileo.

Min erfarenhet inom EU:s institutioner har lärt mig att om man vill genomföra en politisk 
insats där så räcker det inte att arbeta outtröttligt, bestämt och engagerat, utan man måste först 
och främst skaffa sig förståelse för det verkliga intresse och de konsekvenser som EU:s olika 
politiska åtgärder får för medborgarna, oavsett om de är löntagare, företagare, resenärer, 
turister eller konsumenter. Detta har varit en av de grundläggande principerna för min 
politiska gärning hittills. Detta kommer också att bli avgörande på ett så stort och 
betydelsefullt område som näringsliv och företagande, som ju bl.a. spelar en avgörande roll i 
den aktuella socioekonomiska situationen.
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Därför, och i syfte att bevara kommissionens tradition av oberoende, ansluter och förpliktar 
jag mig till att som kommissionär fullt ut följa principerna i artikel 17.3 i fördraget om 
Europeiska unionen och artikel 245 i föredraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
är av central betydelse för hur kommissionen fungerar och utför sina uppgifter. Då 
näringslivet direkt berör en stor del av EU:s befolkning, anser jag att det är av stor betydelse 
att man lyssnar till alla synpunkter och jag kommer att alltid vara inställd på att lyssna 
uppmärksamt och fördomsfritt till alla berörda aktörer, så att jag tillsammans med de 
tjänstegrenar som kommer att ligga under mitt ansvar kan ta tillvara de gemensamma 
europeiska intressen som står på spel.

Slutligen förpliktar jag mig att noga följa alla kraven i kommissionsledamöternas 
uppförandekod samt uppdatera och offentliggöra såväl min förklaring om finansiella intressen 
som alla relevanta uppgifter som kan komma att krävas under mitt mandat.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På 
vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

I min egenskap av tidigare ledamot av Europaparlamentet och genom mitt deltagande i 
konventet om Europas framtid anser jag mig ha skaffat en tämligen god insikt om 
Europaparlamentets avgörande roll för att stärka den europeiska integrationsprocessen. Jag är 
därför mycket glad att Lissabonföredraget nyligen trädde i kraft, eftersom det stärker 
parlamentets roll genom att göra medbeslutandeförfarandet till det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt av medborgarna. Parlamentet 
åtnjuter alltså full demokratisk legitimitet i sin egenskap av företrädare för EU:s medborgare. 
Det är därför av grundläggande politisk betydelse för EU:s demokrati, effektivitet och 
legitimitet att kommissionären inför Europaparlamentet redogör för sin insats och arbetet i de 
tjänstegrenar som kommissionären har ansvar för. På så vis kan parlamentet utöva effektiv 
demokratisk kontroll. Jag förpliktar mig till detta utan att detta påverkar kommissionens 
kollegialitetsprincip. Jag är övertygad om att vi genom ett nära samarbete med de övriga 
kommissionärerna kan skapa ett gott lagarbete där de olika politikområdena och instrumenten 
ömsesidigt stärker varandra till fördel för hela Europa.

Slutligen är jag övertygad om att kommissionärerna måste vara lyhörda gentemot 
parlamentsledamöterna för att garantera ett nära samarbete och en konstruktiv politisk dialog. 
Jag har under de senaste 18 månaderna som kommissionär för transportområdet strävat efter 
detta och förpliktar mig att fortsätta dessa strävanden i min nya funktion.

3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och e f f e k t i v  uppföljning av 
Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även 
med hänsyn till Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både 
parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller 
planerade initiativ och pågående förfaranden?
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Det interinstitutionella samarbetet är av grundläggande betydelse för att EU:s beslutsprocess 
ska vara ändamålsenlig, legitim och omgärdas av goda styrelseformer. Detta samarbete bör 
bygga på tre avgörande beståndsdelar: öppenhet, ömsesidig tillit och samarbete. Jag förpliktar 
mig således att fullt ut följa bestämmelserna i såväl ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen som det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning.

Jag kommer därför att som hittills sträva efter att lämna fullständiga uppgifter till parlamentet 
och rådet samtidigt, så att parlamentsledamöterna kan utöva sin demokratiska kontroll, och 
jag kommer att göra allt jag kan för att skapa större öppenhet och förbättra informationsflödet.

Under min tid som kommissionär har jag alltid ansett att möjligheten att delta i 
parlamentsutskottens möten och debatterna i plenum är en enastående möjlighet att bygga upp 
och stärka den politiska dialogen mellan de två institutionerna. Om jag blir utnämnd har jag 
för avsikt att fortsätta utnyttja denna möjlighet.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling?

Jag intar min nya funktion vid en avgörande tidpunkt, där vi står inför finanskrisens 
konsekvenser för näringslivet. Tiden är inne för att företa de strukturreformer som krävs för 
att EU ska kunna skapa ökad produktivitet och tillväxt till fördel för medborgarna. Vi ska inte 
glömma de många miljoner små och medelstora företagen i Europa och vi måste stödja deras 
förmåga att skapa arbetstillfällen och innovation. I detta sammanhang utgör kampen mot 
klimatförändringar och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp både en 
utmaning och en möjlighet. Det är en utmaning eftersom den kräver att man satsar på 
innovation och ny teknik, och en möjlighet eftersom EU:s politik för att stödja innovation gör 
att man kan förbättra den europeiska konkurrenskraften och samtidigt skapa nya gröna 
arbetstillfällen med högt värde på framtidens tillväxtmarknader.

Det mandat jag har erbjudits ingår fullt ut i den nya strategi EU 2020 och i de riktlinjer som 
José Manuel Barroso lade fram för er i september. Avsikten är främst att se till att näringslivs-
och företagspolitiken och en väl fungerande inre marknad blir en av drivkrafterna som skapar 
ökad tillväxt och innovation.

Min första prioritering kommer därför, som ett led i strategin EU 2020, att vara att stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. Uppgiften kommer att bestå i att stödja ekonomins 
återhämtning, kartlägga behoven och främja omstruktureringen av det europeiska näringslivet. 
Detta förutsätter en ny strategi för EU:s näringspolitik. Det är min avsikt att under mitt första 
år som kommissionär utforma denna nya strategi. Efter en grundlig analys i samråd med de 
berörda parterna kommer det inledningsvis att handla om ett övergripande tillvägagångssätt 
för att föregripa de industriella förändringar som följer i kölvattnet på den ekonomiska krisen, 
och kravet på att upprätthålla vår konkurrenskraft och röra oss mot en mer kunskapsbaserad, 
koldioxidsnål ekonomi. Jag kommer att utarbeta en strategisk ram för en integrerad 
näringspolitik genom att föregripa behoven av kvalifikationer, FoU och innovationskapacitet, 
standardisering eller reglering. Jag vill med hjälp av detta få ekonomin tillbaka på det rätta 
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spåret mot en dynamisk tillväxt som skapar nya källor till hållbar tillväxt och garanterar att 
EU förblir attraktivt för näringslivet. Att förstärka den inre marknaden för varor och utveckla 
den internationella konkurrenskraften kommer att vara två viktiga punkter i min strategi.

En annan av mina prioriteringar kommer utvecklingen av små och medelstora företag i 
Europa att bli, särskilt via genomförandet av åtgärdspaketet för småföretag i Europa,
Small business Act, både på EU-nivå och i medlemsstaterna. Jag kommer dessutom att arbeta 
för att utveckla en ny entreprenörskultur i Europa och stödja företagens tillväxtpotential och 
internationalisering. Jag kommer att dessutom sträva efter att förbättra de små och medelstora 
företagens villkor när det gäller betalning, och antagandet av ett direktiv om 
betalningsförseningar blir en viktig etapp i det sammanhanget.

Slutligen har jag för avsikt att fullt ut utnyttja de nya befogenheter som infördes genom 
Lissabonföredraget, särskilt inom rymdfarts- och turistsektorn, och den rättsliga grund inom 
näringslivsområdet som kommer att antas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Mer 
specifikt har jag för avsikt att färdigställa den globala övervakningen för miljö och säkerhet, 
GMES, genom att slutföra övergången från forskning till drift och genom att garantera 
genomförandet av Galileosystemet enligt planerna. Slutligen ser jag turistområdet som en 
särskilt viktig uppgift som erbjuder god potential till utveckling.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Jag ska försöka att så kortfattat som möjligt gå in på de prioriteringar som 
parlamentsutskotten tar upp. 

En ny integrerad strategi för industripolitiken blir en avgörande del av strategin EU 2020, som 
syftar till en konkurrenskraftig, grönare och mer sammankopplad ekonomi. Målet är att skapa 
en stabil och förutsägbar ram för ett konkurrenskraftigt näringsliv, utveckling av företagen 
och innovation. När vi har gjort en genomgång av det europeiska näringslivets styrkor, 
svagheter och utmaningar, kommer att jag hålla ett omfattande samråd med alla berörda 
parter. Jag vill knyta Europaparlamentet nära till detta samråd.

Vi måste också undvika att industrin och dess arbetstillfällen lämnar Europa och därmed 
bidrar till en ökad global förorening på andra ställen, den så kallade koldioxidflykten. 
Kommissionen arbetar därför på att genomföra gemenskapens direktiv för utsläppshandel och 
håller på att ta fram en förteckning över de industrisektorer som gratis skulle kunna tilldelas 
en större del av utsläppskvoterna.

De små och medelstora företagen är en av mina prioriteringar. Jag kommer därför att se till att 
de åtaganden som gjordes i och med antagandet av Small Business Act 2008 i syfte att främja 
entreprenörsandan och förankra tanken att principen ”tänk småskaligt först” ska följas vid 
utarbetandet av både europeiska och nationella politiska strategier. Under 2010 kommer det 
att göras en genomgripande analys av genomförandet av Small Business Act i syfte att 
utvärdera de framsteg som gjorts och kartlägga vilka nya insatser som krävs.
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Krisen har gjort det svårare för små och medelstora företag i Europa att få tillgång till 
finansiering. Europeiska investeringsbanken (EIB) har därför förpliktat sig att ställa 
30 miljarder euro till förfogande för lån till små och medelstora företag under 
perioden 2008-2011. Min avsikt är att i nära samarbete med EIB genomföra en undersökning 
om hur vi kan stärka EU:s inflytande inom viktiga sektorer som industriell innovation och ren 
energi.

Innovation är helt avgörande för om vi ska nå målsättningarna i Europa 2020. Jag vill ha ett 
nära samarbete med kommissionären för forskning och innovation vid utarbetandet av en 
handlingsplan för innovation. Handlingsplanen ska innehålla kommissionens planer för att nå 
målen i samarbete med parlamentet och medlemsstaterna. Planen kommer att bygga på fyra 
beståndsdelar: en bred strategi för innovation utöver forskning och utveckling, en inriktning 
av EU:s budget på områden där verkan är störst, bättre ramvillkor och stöd till innovation i 
den offentliga sektorn. I handlingsplanen är det dessutom meningen att vi ska införa idén om 
starkare offentlig-privata partnerskap, särskilt i samband med offentlig och privat finansiering 
av innovativa företag och företag med hög tillväxt.

De befogenheter på rymdfartsområdet som EU får i och med Lissabonföredraget kan bygga 
vidare på den långa framgångssaga som medlemsstaterna och Europeiska rymdorganisationen 
upplevt, och som kommissionen har bidragit till. En av mina prioriteringar kommer att vara 
att fullfölja våra två viktigaste projekt: Galileo och GMES. Men jag vill gärna gå ännu längre. 
EU måste utveckla en stark rymdteknisk kapacitet för att hantera klimatförändringarna. EU 
måste dessutom försvara vår plats inom rymdtekniken och utnyttja dess potential för att 
skydda medborgarna. Jag kommer dessutom att satsa på vetenskap, rymdteknisk innovation 
och stöd till forskning i syfte att utnyttja resultaten vetenskapligt. Dessa områden motsvarar 
prioriteringarna i parlamentets beslut från 2008. Det är ett ambitiöst program som förutsätter 
goda styrformer, relevanta finansieringsinstrument och en budget som motsvarar våra 
ambitioner.

Jag delar Europaparlamentets ståndpunkt att det är viktigt att skapa större fördelar med den 
inre marknaden för konsumenterna och att få de gällande juridiska ramarna att fungera bättre.

Den nya ramen för marknadsföring av varor har till syfte att stärka konsumenternas förtroende 
för säkerheten hos de varor som finns på marknaden. I detta ingår förtroende för 
CE-märkningen. Jag har därför för avsikt att återupprätta konsumenternas förtroende för 
varorna med hjälp av informationskampanjer om CE-märkningen. Detta förtroende hör dock 
också ihop med hur tillförlitligt systemet bakom CE-märkningen är. Jag anser därför att alla 
nya politiska strategier för marknadsövervakning och kontroll av varor från tredjeländer bör 
prioriteras, så att vi kan se till att den inre marknaden fungerar ännu bättre. Kommissionen 
kommer före 2013 att utarbeta en rapport om marknadsövervakning. Tack vara direktivet om 
säkerhetskrav för leksaker har vi fått en lämplig juridisk ram.

Jag förpliktar mig dessutom att för er förelägga alla konsekvensanalyser som GD Näringsliv 
tar fram i samband med utarbetandet av ny lagstiftning. Denna lagstiftning kommer i 
synnerhet att bestå av en anpassning av de gällande direktiven till den nya ramlagstiftning för 
marknadsföring av varor som nämns ovan (slutet av 2010) och en översyn av såväl 
lagstiftningen rörande maskiner, radio- och teleterminalutrustning som av ramlagstiftningen 
för utsläpp från motorfordon. Jag vill dessutom se till att fastställandet av interoperabla 
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standarder går snabbare och förbättra förtroendet för det europeiska standardiseringssystemet, 
och jag hoppas kunna lägga fram ett standardiseringspaket för er så att vi kan skapa ett ökat 
förtroende för systemet och bidra till innovation, samtidigt som vi tillgodoser de små och 
medelstora företagens intressen.

Jag vill föra vidare målsättningarna i Reach: skydd av folkhälsan och miljön samt 
konkurrenskraft och innovation. Ett gott genomförande av Reach-förordningen är min 
prioritet, och 2010 blir ett kritiskt år då de första tidsfristerna för registreringen av ämnen 
löper ut. Jag är dessutom medveten om betydelsen av översynen av Reach, som enligt planen 
ska äga rum under 2012, och jag kommer i nära samarbete med kommissionären för 
miljöområdet att arbeta med detta.

Jag är medveten om de svårigheter som företagen – särskilt de små och medelstora – stöter på 
i driften av forumen för informationsutbyte om olika substanser. Driften av dessa forum är 
industrins ansvarsområde. Kommissionen, Europeiska kemikaliemyndigheten och 
näringslivets organisationer gör emellertid allt vad de kan för att hjälpa företagen att lösa de 
svårigheter de stöter på i samband med att de förbereder sina ansökningar om registrering.

Europaparlamentet har med rätta påpekat att nanomaterial bör omfattas av flera olika 
regelverk, eftersom nanoteknik har fått en nästan obegränsad användning i olika sektorer och 
eftersom dessa material har sådana specifika egenskaper. Kommissionen kommer under 2011 
att lägga fram en rapport om de åtgärder som har vidtagits på näringslivsområdet. Jag kommer 
att se till att alla kommissionens lagstiftningsförslag tar hänsyn till nanomaterial, så som 
parlamentet har begärt.

För alla ovannämnda punkter räknar jag givetvis med Europaparlamentets råd och stöd, så att 
vi tillsammans kan genomföra projekten.


