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                    Bruksela, dnia 20 stycznia 2010 r.

                   Sprawozdanie nr 3/2010

Sprawozdanie z przesłuchań desygnowanych komisarzy

przed komisjami Parlamentu Europejskiego

11 stycznia br., rozpoczęły się przesłuchania desygnowanych komisarzy UE przed
komisjami Parlamentu Europejskiego. Kandydaci na szefów unijnych resortów muszą
wykazać się przygotowaniem i doświadczeniem zawodowym, które pozwoli im objąć
tak odpowiedzialne stanowisko na pięcioletnią kadencję. Poniżej przedstawiam w
ogromnym skrócie kwestie omawiane przez kandydatów podczas przesłuchań.
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Podczas przesłuchań nie obyło się bez kontrowersji. Kilku kandydatów może mieć
problemy z przekonaniem do siebie eurodeputowanych. Kandydatka Bułgarii na
unijną komisarz ds. współpracy międzynarodowej i pomocy humanitarnej, Rumiana
Żelewa, pod wpływem ogromnej presji - oskarżana o brak kompetencji w dziedzinie
pomocy humanitarnej i o fałszywe deklaracje finansowe - wycofała we wtorek, 19
stycznia, swoją kandydaturę. Ma ją zastąpić inna Bułgarka, Kristalina Georgiewa.
Georgiewa jest 56-letnią doktor ekonomii, wiceprezeską Banku Światowego i jedyną
tam przedstawicielką państw wschodnioeuropejskich. Uważana jest za wysokiej klasy
specjalistkę.

Wciąż jednak nie wiadomo, czy nie będą konieczne jeszcze inne, nowe przesłuchania,
bo europosłowie krytykują za niewystarczające kompetencje w przyznanych im
tekach m.in.  dotychczasowych i uznanych komisarzy, np. Fina Olli Rehna
(odpowiadającego dotychczas rozszerzenie, a w nowej KE mającego zajmować się
polityką walutową i gospodarczą) i Holenderkę Neelie Kroes (dotychczas
odpowiedzialną za konkurencję, a w nowej KE – za społeczeństwo i technologie
cyfrowe).

Ponadto nienajlepiej ocenili Litwina Algirdasa Semetę (podatki, unia celna i walka z
defraudacją) i Greczynkę Marię Damanaki (ma odpowiadać za rybołówstwo), a
desygnowanego na komisarza ds. instytucjonalnych i administracji Słowaka Marosa
Šefčoviča krytykowali za antyromskie deklaracje.

Ponadto na krytykę naraziła się szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton za to,
że nie pojechała na Haiti, by oszacować szkody wyrządzone przez najpoważniejsze
od 200 lat trzęsienie ziemi i koordynować unijną pomoc dla tego kraju.

Lista desygnowanych komisarzy znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/commission_designate_2009-2014/index_en.htm

Kraj Desygnowany/desygnowana komisarz
UK Catherine Ashton - Wysoka Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki

Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji
• Rok urodzenia: 1956
• Wykształcenie: Socjologia
• Komisarz UE ds. Handlu 2008-2009
• Partia Pracy

LU Viviane Reding - sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo.
Wiceprzewodnicząca Komisji

• Rok urodzenia: 1951
• Wykształcenie: Nauki humanistyczne
• Komisarz UE od 1999 (do spraw edukacji, kultury, młodzieży, mediów, sportu,

a następnie do spraw społeczeństwa informacyjnego i mediów w 2004 r.)
• Wiceprzewodnicząca Parti Chrétien-Social 1995-1999 
• 1989 -1999 Posłanka do PE (EPP) 

ES Joaquin Almunia - konkurencja. Wiceprzewodniczący Komisji
• Rok urodzenia: 1948 
• Wykształcenie: Prawo i ekonomia 
• Komisarz ds. Polityki Gospodarczej i Monetarnej od 2004 
• Były minister (administracji publicznej 1986-1991, Pracy i Ubezpieczeń
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Społecznych 1982-1986)
• Lider Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) 1997-2000

ET Siim Kallas - Transport. Wiceprzewodniczący Komisji
• Rok urodzenia: 1948
• Wykształcenie: Finanse
• Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej od 2004
• Premier Republiki Estońskiej 2002-2003
• Minister Spraw Zagranicznych 1995-1996, minister finansów 1999-2002
• Przewodniczący Partii Reform 1994-2004 (ALDE)

NL Neelie Kroes - agenda cyfrowa. Wiceprzewodnicząca Komisji
• Rok urodzenia: 1941
• Wykształcenie: Ekonomia
• Posłanka 1971-1977
• Minister Transportu, Robót Publicznych i Telekomunikacji 1982-1989
• Komisarz ds. konkurencji 2004
• Członek Partii Ludowej na Rzecz Wolności i Demokracji (ALDE)

IT Antonio Tajani - przemysł i przedsiębiorczość. Wiceprzewodniczący Komisji
• Rok urodzenia: 1953
• Wykształcenie: Prawo
• Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportową od

2008
• Poseł do PE 1994-2008 (Forza Italia, EPP)

SK Maroš Ševčovič - Wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków
międzyinstytucjonalnych i administracji

• Rok urodzenia: 1966
• Wykształcenie: Ekonomia, stosunki międzynarodowe, prawo
• Komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży od 1.10.2009
• Dyplomata i urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 1990 r.
• bezpartyjny

HU László Andor - zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne
• Rok urodzenia: 1966
• Wykształcenie: Ekonomia
• Członek Rady Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
• bezpartyjny

FR Michel Barnier - rynek wewnętrzny i usługi
• Rok urodzenia: 1951
• Wykształcenie: Biznes
• poseł do Parlamentu Europejskiego od lipca 2009 (EPP)
• Komisarz UE ds. polityki regionalnej i reformy instytucji europejskich 1999-

2004
• Były minister (ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na lata 2007-2009, spraw

zagranicznych 2004-2005, środowiska 1993-1995, spraw europejskich 1995-
1997)

• Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej
RO Dacian Cioloş - rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

• Rok urodzenia: 1969
• Wykształcenie: Inżynieria rolna i ekonomia
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2008
• bezpartyjny

MT John Dalli - zdrowie i polityka konsumencka
• Rok urodzenia: 1948
• Wykształcenie: Rachunkowość
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• Minister Polityki Społecznej od 2008 roku
• Były minister spraw zagranicznych i promocji inwestycji w 2004 r., finansów i

gospodarki 1998 - 2004, finansów 1992-1996, usług gospodarczych 1990-1992,
Przemysłu 1987-1990

• Członek Partii Narodowej (PPE)
EL Maria Damanaki - gospodarka morska i rybołówstwo

• Rok urodzenia: 1952
• Wykształcenie: Inżynieria chemiczna
• Obecnie jest członkiem Greckiego Parlamentu (Panhelleński Ruch

Socjalistyczny)
BE Karel De Gucht - handel

• Rok urodzenia: 1954
• Wykształcenie: Prawo
• Europejski Komisarz ds. pomocy humanitarnej od 2009
• Minister Spraw Zagranicznych 2004-2009
• 1980-1994 poseł do Parlamentu Europejskiego (ALDE)
• Krajowy Przewodniczący VLD (flamandzki Liberałów i Demokratów) 1999-

2004
CS Štefan Füle - rozszerzenie i europejska polityka sąsiedztwa

• Rok urodzenia: 1962
• Wykształcenie: Stosunki międzynarodowe
• minister do spraw europejskich od 2009
• bezpartyjny

IE Máire Geoghegan Quinn - badania naukowe i innowacje
• Rok urodzenia: 1950
• Wykształcenie: Edukacja
• Były minister (edukacji 1982, spraw europejskich 1987-1991, turystyki,

transportu i łączności 1992-1993, sprawiedliwości 1993-1994)
• Członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, od 1999 r.
• Członek Fianna Fail (ALDE)

AT Johannes Hahn - polityka regionalna
• Rok urodzenia: 1957
• Wykształcenie: Filozofia
• Federalny Minister ds. Nauki i Badań od 2007 r.
• Członek Austriackiej Partii Ludowej - ÖVP (PPE)

DA Connie Hedegaard - działania w dziedzinie klimatu
• Rok urodzenia: 1960
• Wykształcenie: Literatura i historia 
• Minister ds. klimatu i energii od 2007 r., minister środowiska 2004-2007
• Konserwatywna Partia Ludowa (EPP)

BG Rumiana Jeleva - współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna i reagowanie
kryzysowe - zrezygnowała z ubiegania się o to stanowisko

• Rok urodzenia: 1969
• Wykształcenie: Sociologia
• Minister Spraw Zagranicznych od 2009
• 2007-2009 połanka do Parlamentu Europejskiego (EPP)
• Członek GERB - Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (PPE)

PL Janusz Lewandowski - budżet i programowanie finansowe
• Rok urodzenia: 1951
• Wykształcenie: Ekonomia
• Posełdo PE, (Platforma Obywatelska, EPP) od 2004 r.

SV Cecilia Malmström - sprawy wewnętrzne
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• Rok urodzenia: 1968
• Wykształcenie: Nauki polityczne
• Minister ds. europejskich od 2006 r.
• poseł do Parlamentu Europejskiego od 1999 do 2006 (Liberalna Partia Ludowa,

ALDE)
DE Günther Oettinger - energia

• Rok urodzenia: 1953 
• Wykształcenie: Ekonomia i prawo 
• Premier Badenii-Wirtembergii, od 2005 r.  
• Członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej - CDU (PPE) 

LV Andris Piebalgs - rozwój
• Rok urodzenia: 1957
• Wykształcenie: Fizyka
• Komisarz ds. energii od 2004 r.
• Były minister (finansów 1994-1996 edukacji 1990-1993)
• Były członek Łotewskiej Drogi (ALDE)

SI Janez Potočnik - środowisko
• Rok urodzenia: 1958
• Wykształcenie: Ekonomia
• Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań od 2004 r.
• Minister do spraw europejskich w latach 2002-2004
• bezpartyjny

FI Olli Rehn - sprawy gospodarcze i walutowe
• Rok urodzenia: 1962
• Wykształcenie: Filozofia i nauki polityczne
• Komisarz UE odpowiedzialny za rozszerzenie od 2004 r.
• 1995-1996 poseł do Parlamentu Europejskiego (ALDE)
• Członek fińskiej Partii Centrum

LT Algirdas Šemeta - podatki i unia celna, audyt oraz zwalczanie nadużyć
finansowych

• Rok urodzenia: 1962
• Wykształcenie: Ekonomia i matematyka
• Komisarz odpowiedzialny za programowanie finansowe i budżet od lipca 2009
• Minister of Finance 1997-1999 and 2008-2009
• Member of the EPP

CY Androulla Vassiliou - edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież
• Rok urodzenia: 1943
• Wykształcenie: Prawo, stosunki międzynarodowe
• Komisarz ds. Zdrowia od 2008 roku
• Wiceprzewodnicząca Europejskiej Partii Liberalno-Demokratycznej i

Reformistycznej 2001-2006 (ALDE)

1. SPRAWY ZAGRANICZNE - Catherine Ashton (Wielka Brytania) chce
silniejszej Unii na arenie międzynarodowej

 
„Afganistan i Pakistan, Iran, Bliski Wschód, Somalia i Jemen na pewno znajdują się
na liście naszych najwyższych priorytetów”, mówiła szefowa polityki zagranicznej
UE, Catherine Ashton na poniedziałkowym przesłuchaniu w Parlamencie. Według
Ashton, Unia Europejska jest obecnie w stanie przyjąć „silniejszą, bardziej
odpowiedzialną rolę w świecie”.
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Pytana o zakres pracy nowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ),
której stworzenie jest jednym z zadań Ashton, Brytyjka zapewniła posłów, iż unijny
korpus dyplomatyczny będzie „podlegać pełnej kontroli Parlamentu”. Catherine
Ashton uważa, iż Unii potrzebne są silne więzi z Rosją. Jednakże pytana o
bezpieczeństwo energetyczne, szefowa unijnej dyplomacji opowiedziała się za
dywersyfikacją źródeł dostaw.
 
Odpowiadając na pytania w sprawie Afganistanu oraz mówiąc o strategii obecności
wojskowej UE w Afganistanie, Ashton podkreślała, że Unia musi „zapewnić
konkretne rezultaty działań dla dobra obywateli Afganistanu”. W sprawie kryzysu na
Bliskim Wschodzie, Catherine Ashton zamierza spotkać się z pokojowymi
wysłannikami USA i ONZ, senatorem Georgem Mitchellem, i Tonym Blairem we
wtorek (12 stycznia), aby omówić przyszłe działania.
 

2. BUDŻET - Janusz Lewandowski (Polska): Unia nie jest gotowa na wspólny
europejski podatek

 
Pomysł wprowadzenia europejskiego podatku, przegląd i przedłużenie wieloletnich
perspektyw budżetowych UE, finansowanie unijnej służby dyplomatycznej oraz
kwestia upubliczniania informacji o państwach członkowskich Unii, w których
dochodzi do łamania reguł wydawania wspólnotowych pieniędzy - m.in. o te sprawy
pytali posłowie do Parlamentu Europejskiego kandydata na komisarza do spraw
budżetu Janusza Lewandowskiego.
 
Janusz Lewandowski był przesłuchiwany przed członkami komisji budżetowej i
komisji kontroli budżetowej Parlamentu Europejskiego.
 
Część posłów deklarowała, że ma wysokie wymagania wobec kandydata, który
jeszcze jako szef komisji budżetowej PE uczestniczył w negocjacjach obecnej
perspektywy finansowej UE.
 
Pytany o pomysł wprowadzenia europejskiego podatku, Lewandowski odpowiedział:
„Powinniśmy pamiętać, że w dziedzinie środków własnych Rada [UE] podejmuje
decyzje jednomyślnie. Wprowadzenie tej idei w życie musi uwzględniać zasadę
prostoty, neutralności podatkowej i kwestię kosztów zebrania takiego podatku. Jest
wiele możliwości opodatkowania w celu zwiększenia środków własnych.
Powinniśmy zmierzać do rozwiązania zgodnego z duchem Traktatow rzymskich”.
 

3. ROZWÓJ - Andris Piebalgs (Łotwa): UE musi być liderem pomocy
rozwojowej

 
Andris Piebalgs, łotewski desygnowany na stanowisko komisarza do spraw rozwoju
odpowiadał na pytania o główny cel polityki rozwoju i walki z ubóstwem. Posłowie
chcieli również dowiedzieć się, jak skuteczna jest pomoc dla krajów trzecich i jaki
wpływ mają zmiany klimatyczne na kraje rozwijające się. Padały również pytania o
koordynację działań w samej UE.
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Kandydat na komisarza podkreślił, iż Unia musi „zachować swą pozycje lidera
pomocy w świecie rozwijającym się”. Zgodził się również, iż „błędem byłoby z
jednej strony dawać pieniądze, a z drugiej je zabierać w ramach innej polityki.”
Zwrócił także uwagę, że zmiany klimatyczne i zwalczanie ubóstwa powinny być
finansowane osobno.
 
Piebalgs oczekuje owocnej współpracy z Wysoką Przedstawiciel UE do Spraw
Zagranicznych, Catherine Ashton i obiecał, że będzie dostępny dla Parlamentu
Europejskiego „siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę”.

Kandydat na komisarza ds. rozwoju należał w latach 80. do Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego (KPZR). Epizod ten nie powinien mieć jednak wpływu na
ocenę jego kompetencji, zważywszy na uznanie, jakie zdobył w okresie sprawowania
obecnej funkcji. 

4. GOSPODARKA - Olli Rehn (Finlandia): Należy przestrzegać założeń paktu
stabilizacji i wzrostu

 
Strategia wyjścia z obecnego kryzysu i zdrowsze finanse publiczne - o to będzie
zabiegał fiński komisarz do spraw gospodarczych, Olli Rehn, który w poniedziałek na
przesłuchaniu w Parlamencie przedstawił posłom priorytety swojego urzędowania.
Kandydat na komisarza oznajmił, iż ma zamiar „zapewnić perspektywy dla
zatrudnienia, dobrobytu, wzrostu gospodarczego i stabilności”.
 
Wielu posłów podniosło kwestię poprawy koordynacji i nadzoru finansowego. Olli
Rehn zapewnił, że będzie stosował narzędzia przewidziane w traktacie lizbońskim do
zwiększenia koordynacji w strefie euro i pogłębienia nadzoru prewencyjnego w
poszczególnych krajach.
 
Zapytany o przydatności paktu stabilności i wzrostu w strefie euro oraz o możliwości
jego wzmocnienia, Olli Rehn przypomniał, że pakt gwarantuje właściwy mechanizm
powrotu do stabilizacji. Powinien zapewnić, że państwa członkowskie będą stosowały
się do przepisów. Dodał, że Grecja będzie pierwszym sprawdzianem dla tych
mechanizmów.

Właśnie związku z kłopotami Grecji, dyskusja o przyszłości kraju była kluczowym
punktem przesłuchań Olliego Rena. „Czy Grecja powinna zrezygnować z euro? A
może powinna zostać wykluczona z unii walutowej”, pytali europosłowie. Rehn
odpowiadał, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny, a jego zdaniem
praktycznie niemożliwy. Olli Rehn zaznaczył jednak, że organy Komisji Europejskiej
powinny dokładnie przyjrzeć się finansom Grecji, łącznie z analizą statystyk
budżetowych przedstawianych przez rząd w Atenach. „Spodziewamy się, że Grecja
przedstawi w ciągu najbliższych tygodni, jeśli nie dni, kompletny i dogłębny plan
zmniejszenia deficytu budżetowego”, stwierdził Rehn.
 
Mówiąc o ambitnej strategii gospodarczej Komisji Europejskiej – „2020”, Olli Rehn
tłumaczył posłom, iż w jej realizacji muszą uczestniczyć państwa, które będą
wspierały innowacje, inwestowały w edukację i generowały popyt na ekologiczne
technologie - gdyż są to kluczowe elementy strategii UE na rok 2020.
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5. OCHRONA KLIMATU - Connie Hedegaard (Dania): Musimy uniezależnić
się od paliw kopalnych

Pomimo trudnych pytań o brak sukcesów podczas szczytu klimatycznego w
Kopenhadze, duńska kandydatka na komisarza UE, Connie Hedegaard wystąpiła z
przekonującą i obiektywną prezentacją przed posłami z parlamentarnej komisji
środowiska. „Można dużo mówić o tym, co poszło źle w Kopenhadze. Ale nie można
winić UE - czy Duńczyków - za to, że część krajów zdecydowała nie podejmować
zobowiązań… ważne jest jednak to, że wszystkie znaczące gospodarki - USA, Chiny,
Indie , Brazylia i Rosja - zgodnie z UE - uznały swoją odpowiedzialność”.

Wydzielając nową tekę, przewodniczący KE Jose Manuel Barroso chciał podkreślić
wagę, jaką UE przywiązuje do swego przywództwa w walce z globalnym
ociepleniem. Hedegaard broniła swojej kandydatury, twierdząc, że „można
krytykować wiele z tego, co się wydarzyło w Kopenhadze, ale jest niesprawiedliwe
krytykować tych, którzy poświęcili lata, by zmobilizować opinię światową na rzecz
klimatu”.

Hedegaard podkreśliła, że UE odegrała ogromnie ważną rolę torując drogę do
przemian w postrzeganiu zmian klimatu. Wiele przepisów dotyczących klimatu, które
są potrzebne w UE już istnieje, teraz „trzeba je prawidłowo wcielać w życie”,
powiedziała Hedegaard, dodając, iż należy włączać ochronę klimatu do adekwatnych
obszarów unijnej polityki. Connie Hedegaard zapowiedziała, że walka z globalnym
ociepleniem będzie w centrum polityki Unii Europejskiej przez kolejne pięć lat.

„Musimy uwzględnić klimat we wszystkich obszarach naszej polityki: energii,
transportu, badań, rolnictwa, środowiska”, mówiła Hedegaard. Wezwała kraje
członkowskie UE do wysiłku i dotrzymania ambicji przewodzenia w walce z gazami
cieplarnianymi na świecie, bo od tego zależy nie tylko los klimatu, ale też rozwój
gospodarczy UE: „forteca Europy jest atakowana, musimy wziąć się w garść i
współpracować. Jeżeli nie - to stracimy, jeśli tak, to mamy szansę pójść do przodu”.

Pytana o Nord Stream (Gazociąg Północny), powiedziała, że UE nie powinna wyrazić
na niego zgody, dopóki nie uzyska wszystkich odpowiedzi w kwestii warunków
środowiskowych tego projektu. „Powinniśmy działać tak, by gazociąg ten nie był
wdrożony, dopóki wszystkie wymogi środowiskowe nie będą spełnione”, podkreśliła.
Zaapelowała też o to, by w celu dywersyfikacji dostaw i źródeł energii „zastanowić
się nad innymi rozwiązaniami” niż budowa nowych gazociągów z Rosji.
„Powinniśmy zmniejszać naszą zależność od Rosji”, powiedziała. Dunka podkreśliła
też konieczność spełnienia wszystkich norm środowiskowych przez gazociąg Nord
Stream z Rosji do Niemiec na dnie Morza Bałtyckiego, podkreślając jednocześnie, że
jego budowa nie jest odpowiedzią na uzależnienie UE od dostaw rosyjskiego gazu.

Hedegaard przyznała, że konferencja w Kopenhadze nie przyniosła wiążących
rezultatów oczekiwanych przez UE. Jej zdaniem stało się tak, bowiem w samej UE
nie było zgody, co do poziomu ambicji w ochronie klimatu. „UE musi być bardziej
zjednoczona, jeśli chcemy, by nasz głos był bardziej słyszalny”, powiedziała. Dodała,
że choć sama jest zwolenniczką podwyższenia przez UE swojego celu redukcji emisji
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CO2 z 20 do 30 proc. do roku 2020, „to biorąc pod uwagę, co wydarzyło się w
Kopenhadze, powinniśmy ostrożnie podchodzić do tej kwestii”.

Sceptycznie wypowiedziała się o technologii wychwytywania i składowania CO2
jako sposobu na ograniczenie emisji (tzw. CCS). Sprzeciwiła się rozwojowi
wysokoemisyjnej energetyki węglowej. Uznała też, że energetyki nuklearnej nie
można uznać za zrównoważoną, natomiast elektrownie atomowe „są rzeczywistością
w UE” i priorytetem powinno być ich bezpieczeństwo. Jednak środki na badania - jej
zdaniem - powinny być skoncentrowane na rozwoju energii ze źródeł odnawialnych,
takich jak słońce, woda czy wiatr.

„W dłuższej perspektywie Unia Europejska musi zrezygnować z węgla jako surowca
energetycznego”, powiedziała Connie Hedegaard. Sceptycznie odniosła się do tzw.
czystych technologii węglowych, z którymi duże nadzieje wiąże Polska. „Nowe kraje
członkowskie są zależne od węgla i węgiel będzie jeszcze długo wykorzystywany.
Czysty węgiel jest lepszy niż brudny węgiel, ale również ten czysty węgiel trzeba
będzie w perspektywie długoterminowej wyeliminować, bo on też zanieczyszcza i
jest źródłem emisji CO2. Powinniśmy w przyszłości uniezależnić się od paliw
kopalnych”, powiedziała eurodeputowanym.

Przyznała, że nie nastąpi to „może nawet w ciągu naszego życia”, ale UE już powinna
kierować się wizją gospodarki bez węgla. Hedegaard zapowiedziała, że mimo fiaska
konferencji klimatycznej w Kopenhadze walka z globalnym ociepleniem będzie w
centrum polityki Unii Europejskiej przez kolejne pięć lat. Jej zdaniem inwestycje w
„zielone” technologie zapewnią wzrost gospodarczy i nowe miejsca pracy, co jest
jednym z głównych założeń nowej unijnej strategii gospodarczej „EU 2020”.

Opinię, że paliwa kopalne, jak i technologie czystego węgla nie mają racji bytu,
eurodeputowany Bogusław Sonik (EPP) uznał za „iluzoryczną”. „Z odpowiedzi na
postawione przeze mnie pytanie wynikało, że komisarz nie przywiązuje wagi do
wychwytywania i składowania CO2 (tzw. CCS), jak i do innych innowacyjnych
koncepcji”, ubolewał. Wyraził nadzieję, że w swojej pracy Hedegaard uwzględni
specyfikę gospodarek krajów takich Polska, gdzie produkcja energii w ponad 90 proc.
opiera się na węglu.

Z kolei Zbigniew Ziobro (ECFR) pytał „Czy nie jest, więc teraz hipokryzją
domaganie się przez państwa starej 15, aby główny ciężar walki ze zmianami
klimatycznymi spadał teraz na takie kraje jak Polska, które muszą nadrobić
cywilizacyjne opóźnienia wynikające z 50 lat komunistycznej dyktatury narzuconej
przez Związek Sowiecki” i zwrócił się do kandydatki na komisarza „Czy na tym ma
polegać polityka spójności, że biedniejsze państwa UE będą zmuszone kupować od
państw bogatszych kosztowne technologie związane z ograniczaniem emisji gazów
cieplarnianych?”. W odpowiedzi C. Hedegaard stwierdziła, że wszystkie kraje UE
powinny ponosić równy ciężar walki ze zmianami klimatycznymi. Nie powinno być
tak na przykład, że inwestycje przemysłowe lokowane będą w krajach, które mają
większe darmowe uprawnienia do emisji, kosztem pozostałych państw.

 „Należy zrobić wszystko, aby obciążenie związane z redukcją gazów cieplarnianych
nie spowodowało, że Polska na zawsze pozostanie uboższym krewnym w UE”,
zaapelował z kolei Zbigniew Ziobro (ECR).
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6. ROLNICTWO I ROZWÓJ WSI - Dacian Cioloş (Rumunia): Konsumenci
europejscy oczekują bezpiecznej i zdrowej żywności

Dacian Ciolos zapewnił, że będzie zabiegał o utrzymanie finansowania Wspólnej
Polityki Rolnej na obecnym wysokim poziomie w unijnym budżecie. Dobrze ocenili
go polscy europosłowie z komisji rolnej PE, także lobby rolne w Brukseli.

„Wydatki na Wspólną Politykę Rolną są uzasadnione”, przekonywał Dacian Cioloş w
odpowiedzi na zarzuty niektórych, zwłaszcza brytyjskich europosłów, że UE
poświęca na to zbyt dużą część swojego budżetu. „Tu chodzi o bezpieczeństwo
żywnościowe kontynentu. Nie możemy popełnić błędu i zredukować tych wydatków,
by później żałować” - dodał.

 „Europejscy rolnicy chcą stabilności i przewidywalności, europejscy konsumenci
oczekują bezpiecznej i zdrowej żywności a europejskim podatnikom należy zapewnić,
że ich pieniądze są wydawane w sposób sprawny i przejrzysty”, powiedział rumuński
kandydat na komisarza do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, Dacian Cioloş. Polityk
powiedział posłom, iż priorytetem w czasie jego kadencji będzie określenie
perspektywy wspólnej polityki rolnej UE po 2013 roku. Podkreślił też potrzebę
reformy unijnego systemu finansowania rolnictwa.

Zapytany o trzy środki, dzięki którym można by poprawić konkurencyjność naszego
rolnictwa w ciągu najbliższych trzech lat, Dacian Cioloş wymienił: środki
inwestycyjne, które pomogą rolnikom dostosować się do nowych wyzwań,
zrównoważenie stosowania płatności bezpośrednich i wykorzystanie
międzynarodowych negocjacji, aby pomóc rolnikom lepiej wykorzystać szanse na
rynku światowym.

Zdaniem Ciolosa reforma WPR nie może oznaczać redukcji wydatków lub zniesienia
dopłat bezpośrednich dla rolników. „Będę zabiegał o znaczny udział środków na
WPR”, zapewnił europosłów. Powiedział też, że „dopłaty bezpośrednie powinny
zapewnić minimalny poziom dochodów rolników” i że przyszła reforma powinna
przywrócić równowagę w rozdzielaniu pomocy pomiędzy regionami, rolnikami i
państwami członkowskimi.

Przyznał jednak, że zachowując dotychczasowy budżet na WPR, można będzie
dokonać wielu zmian, w tym zrewidować tzw. kryteria historyczne, czyli dane z
przeszłości dotyczące produkcji, które wzięto pod uwagę, jako punkt odniesienia, gdy
w miarę rozwoju WPR ustalano wysokość dopłat w konkretnych sektorach w różnych
krajach UE na różnym poziomie. Ciolos zasugerował nawet stworzenie mechanizmu
(np. funduszu), który gwarantowałby stabilność dochodów rolników, w tym także w
sektorze owoców i warzyw.

Co się tyczy upraw genetycznie modyfikowanych (GMO), zdaniem Ciolosa decyzja
powinna należeć do rolników i konsumentów.

Ciolosa bardzo dobrze oceniło lobby rolne w Brukseli skupione w organizacji Copa-
Cogeca. „Jestem bardzo zadowolony, że nowy komisarz wspiera WPR i chce



11

utrzymać dopłaty bezpośrednie dla rolników i wystarczająco duży budżet”,
oświadczył sekretarz generalny organizacji Pekka Pesonen.

7. TRANSPORT - Siim Kallas (Estonia): Równowaga pomiędzy ekologią a
rentownością

 
Estoński kandydat na komisarz do spraw transportu, Siim Kallas, tłumaczył w
Parlamencie, iż „swobodny przepływ towarów i osób jest jedną z największych
swobód obywateli Europy, a nowoczesny transport ma istotny wkład w realizację tego
prawa”. Mówiąc o interesach przedsiębiorstw w sektorze, który jako jedyny nie
obniżył emisji gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, Kallas
podkreślił potrzebę zachowania równowagi pomiędzy opłacalnością a
proekologicznymi przepisami: „Musimy uważać, by nie doszło do kompromisu, który
pozostawi niedosyt”. Pytany o wykorzystanie skanerów ciała, kandydat na komisarza
skrytykował sytuację, w której „niektóre państwa członkowskie już korzystają z
takich skanerów wobec braku unijnych standardów”.
 
W sprawie liberalizacji i harmonizacji transportu kolejowego opowiedział się za
otwartą konkurencją, która „przynosi korzyści dla wszystkich sektorów”. Kallas
tłumaczył posłom, iż ma na celu „usunięcie przeszkód” we właściwym
funkcjonowaniu transportu, w tym przeszkód politycznych i administracyjnych oraz
barier technicznych, takich jak niekompatybilne systemy sygnalizacji kolejowej.
Estończyk zapewnił posłów, że przychyli się do wniosku Parlamentu o umieszczenie
40% środków na transport z unijnego budżetu w sektorze kolejowym.

Kandydat na wiceprzewodniczącego i komisarza ds. transportu był członkiem
Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego do 1990 r.
 

8. ENERGETYKA - Günther Oettinger (Niemcy): Europeizacja polityki
energetycznej

 
Niemiecki kandydat na komisarza do spraw energetyki, Günther Oettinger
odpowiadał na pytania posłów w sprawie dostaw energii, efektywności energetycznej,
roli energii jądrowej i ubóstwa energetycznego. Oettinger określił swoją strategię na
pięcioletnią kadencję, mówiąc, że chciałby pracować nad „europeizacją naszej
polityki energetycznej”. Polskim europosłom spodobało się, że naciska na
dywersyfikację dostaw energii, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i
zmniejszyć zależność UE od Rosji.

Pytany o poprawę bezpieczeństwa energetycznego i solidarności energetycznej,
Oettinger powiedział, iż surowce muszą być „dostępne dla każdego rynku krajowego i
dla nabywców przemysłowych na takich samych zasadach”. „Dekarbonizację dostaw
energii” w UE oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego podał jako swoje
dwa główne priorytety.

„Komisarz Oettinger to ambitny polityk regionalny, który zyskał szansę, by stać się
ważną postacią na szczeblu europejskim. Jeśli będzie prowadził europejską politykę
energetyczną, która leży w interesie państw członkowskich, w tym Polski, należy
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cieszyć się z tej nominacji”, podsumowała przesłuchanie prof. Lena Kolarska-
Bobińska (EPP).  Z zadowoleniem przyjęła deklarację Oettingera, że Unia potrzebuje
europeizacji polityki energetycznej i dużo większej solidarności w tych kwestiach.
„Mówił, że energia to dobro publiczne, do którego każdy kraj musi mieć dostęp. Jeśli
dostawy energii dla danego państwa są zagrożone, inne kraje musi obowiązywać
solidarność energetyczna, muszą udostępniać swoje zasoby”, relacjonowała. Te słowa
są zgodne z podnoszonym przez Polskę postulatem solidarności energetycznej w UE.

Także Konrad Szymański (ECR) przyznał po przesłuchaniu, że Oettinger „lepiej niż
jego poprzednik rozumie rolę dywersyfikacji dostaw dla bezpieczeństwa
energetycznego”.

Oettinger oświadczył, że „zna i traktuje poważnie troski” wynikające z rosnącego
uzależnienia energetycznego UE od Rosji. W odniesieniu do projektu Nordsteam
przyznał, iż popełniono wiele błędów i ma świadomość jak inwestycja ta jest
postrzegana przez Polskę czy republiki bałtyckie, tym niemniej projekt będzie
realizowany z uwagi na stopień jego zaawansowania. Uznał, że „blokowanie Nord
Streamu byłoby dzisiaj niewłaściwe”, podkreślał, że w przyszłości to Unia Europejska
powinna zajmować się negocjacjami energetycznymi, nie zaś poszczególne państwa,
a umowy bilateralne powinny być zastąpione umowami wspólnymi, przygotowanymi
na szczeblu europejskim. „Unia Europejska powinna mówić jednym głosem w
sprawie energii”, przekonywał. Jego zdaniem trzeba położyć „większy nacisk na
dywersyfikację dostaw przez gazociąg Nabucco, transport morski i połączenia na
Morzu Śródziemnym”.

„Problemem jest pasywność w deklaracjach dotyczących rosnącego udziału
Gazpromu w rynku europejskim. Powodem mogą być jego silne związki z
niemieckim przemysłem energetycznym, który promuje takie poglądy w Unii
Europejskiej”, zauważył Szymański.

Oettinger odpierał zarzuty, że jako niemiecki komisarz ds. energii będzie występował
w interesie niemieckiego przemysłu energetycznego. „Nie jestem komisarzem
niemieckim, jestem komisarzem dla Europy i nie stanę po stronie niemieckich
struktur (energetycznych)”, powiedział. Przyznał, że ma bliskie kontakty z niektórymi
szefami grup energetycznych, ale zapewnił, że pozostanie niezależny i odporny na
wpływy grup interesów gospodarczych.

„Nie mam akcji E.ON, RWE ani innych grup energetycznych, ale mam bliskie
kontakty z tymi przedsiębiorstwami”, powiedział Oettinger.

Oettinger, chadecki premier Badenii-Wirtembergii od 2005 roku oraz przewodniczący
CDU w tym landzie, został też zapytany przez jedną z eurodeputowanych o
przynależność do organizacji „znanej z deklaracji antysemickich”. „Mój poprzednik
(na stanowisku premiera Badenii-Wirtembergii) był członkiem fundacji i ja to
członkostwo po nim odziedziczyłem. Odmówiłem jednak uczestnictwa w spotkaniach
tej fundacji”, odpowiedział Oettinger. Zapewnił, że ma „intensywne i pełne zaufania
stosunki ze wspólnotą żydowską”.
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9. EDUKACJA, KULTURA, WIELOJĘZYCZNOŚĆ I MŁODZIEŻ -
Androulla Vassiliou (Cypr): Niech każde dziecko rozpocznie naukę języków
od najmłodszych lat

 
Cypryjska komisarz desygnowana, która miałaby objąć resort edukacji, kultury,
wielojęzyczności i młodzieży mówiła na przesłuchaniu w Parlamencie, iż „mamy
obowiązek zapewnić wszystkim dzieciom odpowiednią edukację i szkolenia”.
Vassiliou zależy na zwiększeniu mobilności, a także na stworzeniu środowiska, które
promuje kulturę i kreatywność. „Nauka języków obcych jest kluczem do lepszego
życia”, powiedziała Vassiliou pytana o stanowisko w sprawie wielojęzyczności.
„Rozwiązaniem jest współpraca i wymiana dobrych praktyk, w tym ustalanie
standardów”, mówiła o zacieraniu różnic edukacyjnych między państwami
członkowskimi.
 

10. ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW - John Dalli (Malta): Po
pierwsze pacjenci, po pierwsze konsumenci

 
Maltański kandydat na komisarza do spraw zdrowia i ochrony konsumentów, John
Dalli dał wyraźnie do zrozumienia, że konsumenci i pacjenci będą podstawowym
celem jego pracy. W zakresie polityki ochrony konsumentów, Dalli opowiedział się
za prostym i czytelnym systemem informacji na etykietach, który zapewni
konsumentom informację potrzebną do podjęcia świadomej decyzji o wyborze
produktu.
 
Zwracał też uwagę na potrzebę wzmocnienia prewencji, dalszą pracę nad przepisami
regulującymi transgraniczną opiekę zdrowotną oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi,
paleniu i otyłości. Dalli dodał również, że widzi swoją rolę jako „strażnik praw
konsumentów w kolegium komisarzy”. Mówiąc o przygotowywanym pakiecie
farmaceutycznym, kandydat zaznaczył, iż chciałby „lepiej uwzględnić punkt widzenia
pacjentów w projekcie nowego prawa”.  
 

11. POLITYKA REGIONALNA - Johannes Hahn (Austria): Polityka regionalna
ilustruje sukces integracji europejskiej

 
Według austriackiego kandydata na urząd komisarza do spraw polityki regionalnej
Johannesa Hahna, „polityka regionalna jest przykładem sukcesu integracji
europejskiej” i nie ma dla niej alternatywy. Hahn zdecydowanie opowiadał się za
strategicznym i zintegrowanym podejściem do polityki regionalnej, sprzeciwiając się
wszelkim próbom ponownej nacjonalizacji. Podkreślił konieczność inwestowania w
edukację i kreatywność, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność,
dodając, że „żaden region w Europie nie może zakładać, iż jego dobrobyt będzie trwał
wiecznie”. Obiecał również dalsze wsparcie dla tak zwanych regionów przejściowych
i zapowiedział, „wspieranie wszelkiego rodzaju polityki, która przekracza wszelkiego
rodzaju granice”. Desygnowany komisarz opowiedział się również, za aktywniejszym
zaangażowaniem się władz lokalnych i regionalnych.
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12. AGENDA CYFROWA - Neelie Kroes (Holandia): Potrzebujemy pełnego
szerokopasmowego dostępu do internetu

 
Podczas przesłuchania, Neelie Kroes, holenderska komisarz, która miałaby
odpowiadać za agendą cyfrową określiła posłom swoje priorytety: Europa powinna
więcej inwestować w rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz
rozbudowywać infrastrukturę w celu zapewnienia bezpiecznego stuprocentowego
szerokopasmowego dostępu do sieci. Przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności
i wprowadza doskonałą okazją do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu
wydajności i wzrostu gospodarczego. Wymieniła 6 podstawowych elementów
Agendy Cyfrowej: badania i innowacje, infrastruktura, zaufanie i bezpieczeństwo,
dostęp do kwalifikacji, promocja otwartych standardów i interoperatywności.

Obywatele powinni rozwijać umiejętności komputerowe, a sektor publiczny powinien
praktykować otwarte standardy. Ważnym zadaniem pozostaje stworzenie prawdziwie
jednolitego rynku towarów i usług dostępnych on-line. Zdając sobie sprawę z zakresu
przestępczości internetowej, której nie blokują granice, Kroes chce by Europa stała
się najbezpieczniejszym miejscem dla internetowych konsumentów. Przyszłej
komisarz nie podoba się za to idea powołania unijnej instytucji regulacji
cyberprzestrzeni. Zdecydowanie preferuje pogłębianie współpracy między krajami i
wzmocnienie roli agencji ENISA odpowiedzialnej za sieciowe bezpieczeństwo.

Zdaniem Kroes, nowe technologie powinny być dostępne dla gospodarstw domowych
o niskich dochodach, osób niepełnosprawnych i starszych. „Żyjemy już nie tylko w
towarzystwie sieci i mediów cyfrowych, ale w ich wnętrzu”. Neelie Kroes
zobowiązała się do współpracy z kolegami w Komisji, aby przyspieszyć pozytywny
wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na życie codzienne w
takich dziedzinach jak ochrona zdrowia, kultura, handel, gospodarka i energetyka.

Neelie Kroes jednoznacznie opowiedziała się za neutralnością Internetu. Kroes
zdecydowanie odrzuciła ograniczanie dostępu użytkownikom przez usługodawców z
powodów komercyjnych. Naruszanie tych zasad może być usprawiedliwiane jedynie
względami bezpieczeństwa albo ochrony przed spamem. W równie zdecydowany
sposób Kroes poparła wzmożone stosowanie produktów Open Source wewnątrz UE;
przedstawia się ona przy tym jako adwokat interoperacyjności.

Jak powiedziała Kroes: „musimy być bardzo czujni wobec nowych zagrożeń dla
neutralności sieci”, wskazując przy tym na dyskryminację firm oferujących usługi
VoIP przez dostawców Internetu w Europie. Komisja Europejska przygotowuje raport
w sprawie neutralności sieci, który ma się pojawić pod koniec tego roku. Głos Neelie
Kroes może mieć poważny wpływ na kształt tego raportu, jeśli tylko 26 stycznia
zatwierdzone zostanie jej przejście na stanowisko zajmowane dotychczas przez
Viviane Reding.

W sprawie konfliktu między Google’em i Chinami, Kroes oświadczyła, że jeśli
dotychczasowe informacje się potwierdzą, to mamy do czynienia z wyjątkowo
spektakularnym przypadkiem naruszania wolności wypowiedzi i praw człowieka.
Wolność wypowiedzi w Sieci może też znajdować odbicie w stosunkach
zewnętrznych UE. Kroes powoływała się przy tym na Catherine Ashton, przyszłą
wysoką przedstawicielkę UE ds. polityki zewnętrznej i bezpieczeństwa.
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Kroes zapewniła o dotrzymaniu fundamentalnych praw europejskich także w sprawie
porozumienia ACTA, negocjowanego za zamkniętymi drzwiami nowego
międzynarodowego porozumienia w sprawie surowszej egzekucji własności, w
których uczestniczy także Komisja Europejska. Komisja stawia sobie za cel, aby
regulacje ochronne w UE nie pozostawały w sprzeczności z już istniejącymi
fundamentalnymi prawami. Podobnie jak wcześniej nominowany komisarz ds. handlu
Karel de Gucht, Kroes powiedziała: „Nie będzie harmonizacji przez tylne drzwi.
Pozostaniemy przy naszej linii, a inni muszą przejść na naszą stronę, my na ich stronę
przechodzić nie będziemy”.

W kwestii praw autorskich i ogólnoeuropejskich licencji dla muzyki online Kroes
zamierza w pierwszej kolejności zebrać przy jednym stole wszystkie strony sporu,
aby wspólnie poszukać rozwiązań, tak jak to już wcześniej zrobiła, organizując
okrągły stół dla muzyki online. Dopóki we wspólnocie obowiązywać będą różne
zasady prawa autorskiego, rozmowy o piractwie będą się kręciły w kółko.

Jakkolwiek deputowani do Parlamentu Europejskiego w większości z aprobatą
przyjmowali jej twardą politykę wobec wielkich firm takich jak Microsoft, o tyle
niektórzy podczas przesłuchania byli rozczarowani zbyt ostrożnymi ich zdaniem
deklaracjami. I tak np. ze strony deputowanych wielokrotnie pojawiały się pytania,
jak zareaguje Kroes, gdy dostawcy usług nie będą wystarczająco skutecznie
przestrzegać ustaleń w dziedzinie roamingu połączeń głosowych i transmisji danych,
które narzucają oba dotychczas przyjęte rozporządzenia. Kandydatka odparła, że nikt
nie powinien się spodziewać, że ona jako komisarz ds. agendy cyfrowej będzie
zajmować się sprawami konkurencyjności i konsumentów inaczej niż w jej
poprzednim resorcie. Jedną z możliwości jest kolejne, trzecie rozporządzenie.
Komisarz nie udzieliła także konkretnej odpowiedzi na pytanie, jakie zachęty
wspólnota zamierza stosować w celu rozwinięcia sieci szerokopasmowej.

Jak oświadczyła dalej Kroes, pierwszym z sześciu kluczowych punktów jej programu
są działania badawczo-rozwojowe skupione w większym stopniu na najważniejszych
kwestiach. Jeden i siedem dziesiątych miliarda euro to wprawdzie niebagatelna suma,
ale Google wydaje jeszcze więcej na badania i rozwój, dlatego też należy
koncentrować się na nielicznych tematach badawczych. Kroes ze sportowym
zacięciem przyjmuje konkurencję ze strony Google'a, także w dziedzinie projektów
digitalizacyjnych: w kontekście starań o utworzenie cyfrowej biblioteki Europeana
przyszła komisarz postrzega google’owy projekt digitalizacji książek jako wyzwanie
dla siebie.

13. ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE - László Andor (Węgry): Chcę
powstrzymać dalszą utratę miejsc pracy w UE

 
„Kryzys, który przeżywamy obecnie jest najpoważniejszym kryzysem gospodarczym
od czasu Wielkiego Kryzysu. Dotknął on przede wszystkim najsłabszych. Chcę
powstrzymać dalszą utratę miejsc pracy w UE”, powiedział László Andor, Węgier
desygnowany na stanowisko komisarza zatrudnienia i spraw społecznych.
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Wśród swoich priorytetów wymienił strategię EU2020 (zastąpi strategię lizbońską),
przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa, walkę z ubóstwem, dyrektywę
normującą czas pracy oraz modernizację funduszy strukturalnych, która uprości
zarządzanie.
 
Odpowiadając na pytanie o swój „sprzeciw wobec traktatu z Maastricht i NATO”,
Andor nazwał podobne komentarze „znaczną przesadą” i stwierdził, iż nie można
zająć się wszystkimi tymi problemami w tak krótkim czasie.

 
14. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI - Michel Barnier (Francja): Rynek

wewnętrzny ma służyć obywatelom i firmom
 
Wprowadzenie rynku wewnętrznego na wyższe obroty i poprawa regulacji usług
finansowych to główne kwestie, jakie poruszał Michel Barnier, Francuz desygnowany
na stanowisko komisarza rynku wewnętrznego i usług. Posłowie z komisji
gospodarczej i z komisji przemysłu i pytali go o społeczny wymiar jednolitego rynku
i o pomysły na regulację sektora finansowego w Europie w perspektywie
długoterminowej.
 
Michel Barnier w swoim wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił zamiar
przywrócenia wiary obywateli w projekt europejski poprzez zapewnienie, iż „istotą
rynku wewnętrznego są ci, którzy na nim na co dzień funkcjonują: obywatele,
konsumenci i przedsiębiorstwa”.
 
Odpowiadając na wątpliwości posłów, co do swojej bezstronności w tej dziedzinie,
Michel Barnier odparł: „nie realizuję żadnych zleceń z Paryża, Londynu czy
skądkolwiek indziej”. Była to odpowiedź na polemikę, jaką w Londynie, strzegącym
interesów swojego City, wywołała nominacja Barniera na komisarza
odpowiedzialnego za nadzór finansowy. Na poparcie swych słów Barnier
przypomniał, że dyrektorem generalnym w podlegającej mu dyrekcji ds. rynku
wewnętrznego został Brytyjczyk Jonathan Fall. „Sam zaproponowałem na dyrektora
generalnego Brytyjczyka, świetnego funkcjonariusza, ale on będzie funkcjonariuszem
europejskim”, podkreślił Barnier.

Wybór Francuza na komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług wywołał w Londynie
obawy o los londyńskiego City, przynoszącego 40 proc. brytyjskiego PKB. Na
Wyspach Francja postrzegana jest jako kraj protekcjonistyczny, a Barnier - jako
zwiastun nadmiernych regulacji rynków finansowych w Europie. Komisarz
rozwiewał te obawy. „W najlepszym interesie City jest to, by ponownie nie
przechodzić takiej próby, jaką okazał się kryzys finansowy. Odpowiedź, jaką musimy
dać, jest jedna: większa przejrzystość i większa kontrola. Rynek nie może
funkcjonować bez środków kontrolnych. Kontrola musi być inteligentna i skuteczna”,
podkreślił. Mówiąc o regulacji usług finansowych, Barnier podkreślił, iż: „musimy
wyciągnąć lekcję z kryzysu. W interesie sektora finansowego w Europie leżą
inteligentne i skuteczne regulacje”.

Barnier podczas swego wystąpienia w PE kilkakrotnie zapewniał europosłów, że nada
socjalny wymiar Europie. Socjalistom obiecał też, że będzie „wrażliwy na ochronę
usług użytku publicznego” w Europie, a także będzie „walczył z dumpingiem
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socjalnym”. Zapewnił, że każda nowa propozycja ustawodawcza będzie poprzedzona
badaniem jej „socjalnego i środowiskowego wpływu”.

„Nie mam zamiaru doprowadzić do tego, by moje nazwisko i moje działania wiązać
z regresem socjalnym. Chcę przywrócić wymiar ludzki i socjalny politykom rynku
wewnętrznego”, powiedział. „Dla mnie postęp gospodarczy i postęp społeczny muszą
iść w parze”, podkreślił.

15. BADANIA, INNOWACJA I NAUKA - Máire Geoghegan-Quinn (Irlandia):
„Innowacyjność przenika każdą dziedzinę polityki UE”

 
„UE musi stać się prawdziwą unią innowacji”, mówiła w Parlamencie Máire
Geoghegan-Quinn, irlandzka kandydat na komisarza do spraw badań, innowacji i
nauki. "Moim zadaniem będzie umieszczenie badań, innowacji i nauki w centrum
polityk UE". Dokończenie budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej, konfrontacja
z poważnymi problemami, jak zmiany klimatyczne oraz tworzenie kultury
innowacyjności, badań to trzy priorytety, jakie Máire Geoghegan-Quinn chciałaby
realizować podczas swej pięcioletniej kadencji.
 
Zagadnienia finansowania działań UE są dobrze znane Geoghegan-Quinn, gdyż
zasiadała wcześniej w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Przyszła komisarz
widzi potencjał tkwiący w urynkowieniu nauki: „bez względu na rodzaj badań,
zawsze są one cenne i zawsze mogą zostać wykorzystane w praktyce”. Quinn liczy
również na fundusze z siódmego programu ramowego, który będzie wspierać
wszystkie rodzaje badań. Uproszczenie procedur biurokratycznych dla firm
prywatnych, którzy chcą wziąć udział w tym programie będzie także jednym z jej
priorytetów.
 
„Musimy wprowadzić klimat, który zachęci naukowców do włączenia się do systemu
i pozostania w nim tak, aby mogli swobodnie poruszać się w obrębie 27 państw
członkowskich”, powiedziała Quinn.
 

16. OCHRONA ŚRODOWISKA - Janes Potočnik (Słowenia): „Inwestując w
środowisko, na pierwszym miejscu stawiamy zatrudnienie”

 
Wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczna oraz
skuteczne wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony środowiska to główne kwestie, którymi chciałby zająć się Janez Potočnik ze
Słowenii, desygnowany na urząd komisarza do spraw ochrony środowiska. Posłowie
przesłuchiwali go w sprawie polityki wodnej, wejścia w życie dyrektywy REACH,
nanotechnologii, dyrektywy o ochronie gleby oraz dyrektywy Natura 2000.
 
W przemówieniu inauguracyjnym, Janez Potočnik powiedział, że chce umieścić
ochronę środowiska „wyżej w programie politycznym” oraz sprawić, by „gospodarka
szła w parze ze środowiskiem”. Polityk uważa, iż potrzebujemy podejścia
holistycznego, ponieważ wiele kwestii się pokrywa.
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Wdrożenie istniejących przepisów znajdzie się na ważnym miejscu w programie
pracy Potočnika, który uważa, iż „to, co zostało przyjęte, musi być w pełni
wprowadzone w życie”. Zdaniem kandydata na komisarza UE, proces implementacji
dyrektywy regulującej rejestrację chemikaliów REACH nie będzie oznaczał jej
renegocjacji.

Podczas drugiego dnia przesłuchań, członkowie dziesięciu komisji parlamentarnych
egzaminowali sześcioro desygnowanych komisarzy. W ciągu 18 godzin przesłuchań
padły setki pytań o podatki, handel, konkurencję, prawa podstawowe, rozszerzenie i
pomoc humanitarną. Posłowie z uwagą badali kompetencje i predyspozycje nowych
kandydatów i komisyjnych weteranów, którzy przechodzą do szefowania nowym
resortom.

17. KONKURENCJA - Joaquín Almunia (Hiszpania): uczciwa konkurencja w
walce z kryzysem

Desygnowany komisarz do spraw konkurencji, Hiszpan Joaquín Almunia, w
odchodzącej Komisji odpowiadał za sprawy gospodarcze i monetarne. Podczas
przesłuchania podkreślał, że nieodzownie należy wziąć pod uwagę interesy obywateli
dotkniętych kryzysem. Wyjaśniał również, jakie znaczenie odgrywa konkurencja w
skoordynowanej strategii wychodzenia kryzysu. Kandydat akcentował konieczność
utrzymania dyscypliny budżetowej. „Jesteśmy przeciwko rajom podatkowym”,
deklarował Almunia.

Posłów interesowała zależność między wolną konkurencją a pomocą państwa dla
banków i transportu oraz innych dziedzin usług leżących w ogólnym interesie
gospodarczym. Przyszłego komisarza pytano również o opinię na temat kar
finansowych za praktyki monopolistyczne oraz o niekorzystne zjawisko podatkowego
wyścigu na dno.

Joaquín Almunia przyznał, że „polityka konkurencji jest tylko narzędziem, a nie
celem samym w sobie”, a niektóre obszary gospodarki mogą być dotowane w
interesie publicznym. „Mamy unikalną w skali światowej politykę konkurencji,
jednak jej przepisy trzeba egzekwować a zasady wyjaśniać”, powiedział. Almunia.
Podkreślił też znaczenie konkurencji w sektorze transportu.

Desygnowany komisarz ds. konkurencji nie złagodzi ponadto podejścia do banków,
które podczas kryzysu finansowego otrzymały pomoc publiczną. Instytucje finansowe
będą musiały spłacić pomoc do końca 2010, podkreślił Almunia podczas
przesłuchania. „W sprawie terminu musimy być ostrożni, ale jeśli wszystko pójdzie
dobrze, tymczasowe środki pomocowe dla banków skończą się w 2010 roku”,
powiedział Almunia odpowiadając na pytanie eurodeputowanych.

Nominowany komisarz potwierdził jednocześnie kurs wyznaczony przez jego
poprzedniczkę  Neelie Kroes. Podkreślała ona wciąż, że uratowane banki powinny
poświecić część swoich funduszy na spłatę pomocy publicznej, którą otrzymały w
najgorszej fazie kryzysu. „Banki, które otrzymały pomoc, muszą oddać część
pieniędzy”, stwierdził Almunia podczas przesłuchania. Każda instytucja, która
otrzymała publiczne pieniądze, musi przedłożyć biznesplan, z którego wynikać
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będzie, jak bank ten chce po zakończeniu kryzysu utrzymać się w dobrej kondycji
finansowej.

Odnosząc się do pytań eurodeputowanych dotyczących kwestii pozwów zbiorowych,
Almunia powiedział, że jest otwarty na rozwój tej idei. Jego zdaniem dzięki temu o
swoje prawa mogą lepiej walczyć ofiary działań zakłócających wolną konkurencję.
Podkreślił jednocześnie, że Europa musi uniknąć „wielkich błędów”, które przy
stosowaniu pozwów zbiorowych popełniono w innych państwach, np. w Stanach
Zjednoczonych. Cały szereg kancelarii prawniczych wykorzystuje tam ten system do
swoich celów. „Musimy wprowadzić mechanizm rozwiązań pozasądowych dla
przypadków, w których pozwy zbiorowe nie są konieczne”, podsumował Almunia.

18. ROSZERZENIE UE I POLITYKA SĄSIEDZTWA - Štefan Füle (Czechy):
Nie ma dróg na skróty do członkostwa w UE

Były czeski ambasador przy NATO i ustępujący minister ds. europejskich w czeskim
rządzie dokonał dyplomatycznej i zrównoważonej prezentacji swojego przyszłego
portfolio, w którym znalazły się rozszerzenie Unii Europejskiej i polityka sąsiedztwa.

Wyjaśnił, że istnieje wyraźna linia podziału między obiema politykami, którymi
zamierza się zajmować i wykluczył spekulacje, że kraje posiadające już status
kandydatów do członkostwa mogą zostać „zdegradowane” do roli partnerów w
ramach programu sąsiedztwa.

Fule opowiedział się za postępem w negocjacjach akcesyjnych z Turcją, „zgodnie z
decyzją państw UE sprzed pięciu lat” o ich rozpoczęciu. „Uprzywilejowane
partnerstwo nie wchodzi w grę”, powiedział w nawiązaniu do pytania o francuski
pomysł alternatywy dla pełnego członkostwa Turcji w UE.

Fule główny akcent położył jednak na kraje Zachodnich Bałkanów, których
perspektywa wejścia do UE nie budzi kontrowersji. „Będę się koncentrował na
Bałkanach, tak byśmy żadnego kraju nie pozostawiali w tyle”, podkreślił.

Europosłowie domagali się od niego deklaracji, czy jest otwarty na członkostwo w
Unii także Ukrainy, choćby w dalekiej perspektywie. „Tak, jestem otwarty. Zgodnie z
artykułem 49. traktatu tu nie może być innej wykładni: traktat mówi jasno, kto ma
prawo wnioskować na członkostwo”, powiedział Füle. Jego zdaniem „UE musi
spoglądać na zewnątrz”, dając szansę „krajom potencjalnie kandydującym”, jak
Ukraina właśnie.

Podkreślił jednocześnie, że Ukraina, choć nie jest krajem kandydującym, już dziś
może realizować swój cel zbliżania do UE poprzez powołane w ubiegłym roku
Partnerstwo Wschodnie. „Powinniśmy docenić, że Ukraina chce być bliżej UE i
chcemy zbliżenia Ukrainy i innych krajów do UE. Mamy doskonały instrument,
jakim jest Partnerstwo Wschodnie, z którego możemy skorzystać zarówno w
zacieśnianiu dialogu politycznego jak i po to, by zawrzeć porozumienie o wolnym
handlu czy wprowadzić wolny przepływ osób”, powiedział Fule.

Jego zdaniem Unia Europejska wzmocniła się dzięki rozszerzeniom, a proces samego
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rozszerzenia określił jako najbardziej ambitny projekt UE. „Moim zadaniem będzie
to, by ten proces był kontynuowany. Ale nie będzie dróg na skróty. To reformy będą
determinowały tempo wejścia do UE” - zastrzegł.

Odpowiadając na pytania o lata młodości, Füle nazwał błędem swoje członkostwo w
partii komunistycznej w 1980 i zaznaczył, że już wcześniej wyraził z tego powodu
ubolewanie. „Każdy ma swoją osobistą historię. W chwili, gdy byłem już w stanie
dokonywać wyborów, złożyłem własne umiejętności w służbie Czechosłowacji i
Republiki Czeskiej”.
 

19. HANDEL ZAGRANICZNY - Karel De Gucht (Belgia): zwalczanie
protekcjonizmu i barier pozataryfowych

Urzędujący komisarz do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej, były minister spraw
zagranicznych Belgii i poseł do Parlamentu Europejskiego, Karel De Gucht ma objąć
resort handlu zagranicznego. Posłowie pytali kandydata o negocjacje WTO rundy
Doha na rzecz rozwoju, regionalne porozumienia o wolnym handlu, bariery handlowe
oraz o działania wymierzone w dumping i podrabianie towarów.

Zdaniem desygnowanego komisarza, UE powinna zintensyfikować swoje działania
przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym i walczyć z protekcjonizmem.
Kandydat obiecał skupić się nie tylko na wielostronnym systemie handlowym,
umowach o wolnym handlu i wzmacnianiu więzi regionalnych, ale także na
zniesieniu barier pozataryfowych i zawieraniu skutecznych porozumień handlowych
pozwalających walczyć z fałszowaniem towarów. „Potrzebujemy handlu i jeszcze raz
handlu, by zachować nasz system społeczny, ponieważ handel zapewnia wzrost
gospodarczy”, podkreślił De Gucht.

Karel De Gucht ostrzegł ponadto, iż karne cła od emisji CO2 na granicach Unii
Europejskiej mogą doprowadzić do „wojny handlowej” i odmówił zgody na politykę,
która zaczęła torować sobie drogę w Europie po fiasku zeszłomiesięcznego szczytu
klimatycznego w Kopenhadze. Europejska debata nad tak zwanym „cłem
dostosowawczym” nabrała dynamiki w grudniu, kiedy jasne już było, iż dobrowolne
porozumienie wieńczące kopenhaski szczyt dalekie jest od sprostania unijnym celom
w zakresie redukcji emisji CO2. Jednakże De Gucht odniósł się negatywnie do tej
koncepji . „Nie jestem jej zwolennikiem. Nie sądzę, by było to właściwe stanowisko”,
powiedział eurodeputowanym. Francuski prezydent Nicolas Sarkozy od miesięcy
lansował pomysł nałożenia przez UE ceł importowych na towary z krajów, które nie
przejawiają podobnych ambicji w zwalczaniu skutków globalnego ocieplenia.

20. POMOC HUMANITARNA - Rumiana Żelewa (Bułgaria): Podstawą moich
działań będzie koordynacja

Desygnowana na stanowisko komisarz do spraw pomocy humanitarnej, Bułgarka
Rumiana Żelewa mówiła posłom, iż do jej priorytetów będą należały egzekwowanie
międzynarodowego prawa humanitarnego, zapewnienie lepszego dostępu do pomocy
ludziom w potrzebie, wyraźniejsze rozróżnienie pomiędzy pomocą humanitarną a
wojskową oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników humanitarnych w terenie.
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Kandydatka uważa, iż dostępne środki muszą być wykorzystywane w najlepszy
możliwy sposób. „Właśnie dlatego fundamentem moich działań będzie koordynacja”,
powiedziała.

Znaczna część przesłuchania skoncentrowała się na oskarżeniach o możliwości
wystąpienia konfliktu interesów. Żelewa zdecydowanie zaprzeczyła pogłoskom,
jakoby udzieliła nieprawdziwych informacji w swym oświadczeniu majątkowym, po
tym, jak kilku posłów zainteresowało się tą kwestią. Bułgarka mówiła: „Nie mam nic
do ukrycia (...) Chciałbym podkreślić, że jestem osobą publiczną od 2007 roku.
Zgłosiłam w oświadczeniu, wszystko, do czego zgłoszenia zostałam zobowiązana.
Wszelkie zarzuty wobec mojego męża lub wobec mnie są całkowicie, kompletnie,
bezpodstawne.”

Rumiana Żelewa zrezygnowała z ubiegania się o stanowisko Komisarza.
Nieoficjalnie nowym kandydatem rządu Bułgarii zostanie Kristalina Georgijewa,
obecnie jedna z wiceprezesów Banku Światowego. Głosowanie w PE nad całym
składem KE opóźni się i prawdopodobnie odbędzie się na lutowej sesji w Strasburgu
(o co, według niektórych źródeł, od początku bardzo zabiegali Francuzi).

21. SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRAWA PODSTAOWE I OBYWATELSTWO -
Viviane Reding (Luksemburg): Powinniśmy kierować się wartościami, nie
strachem

Luksemburg ponownie zaproponował Viviane Reding na stanowisko komisarz Unii
Europejskiej. Tym razem, Reding ma nadzieję przejąć tekę sprawiedliwości, praw
podstawowych i obywatelstwa. Przed posłami z połączonych parlamentarnych
komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, spraw
prawnych oraz komisji praw kobiet i równouprawnienia, podkreślała, że w ostatniej
dekadzie, sprawiedliwość została zaniedbana na rzecz bezpieczeństwa, jednak traktat
lizboński pozwala na przywrócenie należnej równowagi.

Dodała, że podstawowe prawa, takie jak ochrona danych osobowych znajdą się na
czele listy jej priorytetów. Wyczulonym na kwestię prywatności obywateli
eurodeputowanym Reding powiedziała, że będzie walczyć o większą ochronę danych
osobowych. Także wtedy, kiedy UE będzie negocjowała z USA porozumienia o
przekazywaniu danych pasażerów linii lotniczych i danych finansowych SWIFT.
„Będziemy negocjować jak równy z równym i nie pozwolimy, by pod pretekstem
zwalczania terroryzmu dyktowano nam zasady niezgodne z naszym punktem
widzenia. Nie możemy kierować się strachem tylko powinniśmy bronić wartości, na
których oparta jest UE”, powiedziała. Zgodnie z obowiązującym od 1 grudnia
Traktatem z Lizbony, Parlament Europejski będzie miał pełne prawo głosu w ramach
tzw. procedury współdecydowania w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru
sprawiedliwości.

Sceptycznie wypowiedziała się o stosowaniu na lotniskach skanerów ciała, które
eurodeputowani uważają za zamach na godność i prywatność obywateli.
Luksemburska komisarz nakreśliła warunki ich dopuszczenia: poddanie się kontroli
takim urządzeniem byłoby dobrowolne a obrazy nie mogłyby być rejestrowane i
przechowywane. Przede wszystkim należy zbadać skutki zdrowotne tej technologii.
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„Nasi obywatele nie są przedmiotami, tylko osobami ludzkimi”, podkreśliła. „Skanery
nie są panaceum, musimy się przyjrzeć innym, mniej inwazyjnym sposobom
wykrywania środków wybuchowych”. „Nie pozwolimy nikomu narzucać nam
przepisów sprzecznych z prawami podstawowymi, nawet w dziedzinie walki z
terroryzmem (...) nasza potrzeba bezpieczeństwa nie może uzasadniać naruszania
prywatności. Zawsze powinniśmy kierować się wartościami, a nie strachem”, dodała.

Ponadto, Viviane Reding zapowiedziała, że nie będzie naciskać, by kolejne kraje UE
legalizowały związki homoseksualne. „Na homofobię nie ma miejsca w Europie, a
swobodnego przepływu osób nie można ograniczać na podstawie seksualnej orientacji
danej osoby. Ale KE nie ma możliwości interweniowania w ustawodawstwo
dotyczące małżeństw w państwach UE” - powiedziała Reding. W ten sposób
odpowiedziała na apel liberalnej posłanki Sophie in 't Veld, by nowa Komisja
Europejska rozszerzyła prawa osób homoseksualnych w UE. „Pani przyjmuje bierną
postawę, zostawia wszystko krajom i sądom”, ubolewała eurodeputowana z Holandii.

Reding zapowiedziała, że w nowej KE każda decyzja i propozycja legislacyjna będą
wstępnie analizowane pod kątem przestrzegania praw i wolności gwarantowanych w
Karcie Praw Podstawowych UE, która jest integralną częścią Traktatu z Lizbony. „W
Europie zjednoczonej prawem i wartościami (...) będziemy stosować zasadę zero
tolerancji dla łamania Karty”, zadeklarowała. Komisarz ma też w planie szybko
rozpocząć negocjacje w sprawie przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, podpisanej w ramach Rady Europy, oraz ustalić ramy współpracy między
Trybunałem Sprawiedliwości UE a Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Komisarz obiecała eurodeputowanym wzmocnienie praw obywateli UE i zniesienie
barier, które wciąż utrudniają osiedlanie się w innym kraju. „Swoboda
przemieszczania się jest zasadniczym prawem obywateli na rynku wewnętrznym, ale
dotąd zbyt wiele myśleliśmy o rynku a zbyt mało o obywatelach” - oświadczyła.
Zapowiedziała szereg inicjatyw, które mają ułatwić życie obywatelom w
ponadgranicznych kwestiach z zakresu prawa cywilnego: większe uznawanie
dokumentów i procedur oraz zniesienie wymogu różnych zaświadczeń, co ma ułatwić
międzynarodowe spadki i małżeństwa. Chce też wrócić do zablokowanej od 2006 r.
inicjatywy ułatwiającej ponadgraniczne rozwody, których co roku w UE jest 170 tys.,
nawet jeśli w ramach tzw. wzmocnionej współpracy zgodzi się na to tylko część
krajów członkowskich.

„Kiedy nie ma innej możliwości niż pójść drogą wzmocnionej współpracy, to to
zrobię. 10 państw o to poprosiło. Mam nadzieję, że pozostałe państwa przyłączą się
do tej inicjatywy”, powiedziała Viviane Reding.

22. PODATKI I UNIA CELNA - Algirdas Šemeta (Litwa): Liczy się każde euro

Posłowie z trzech komisji parlamentarnych: kontroli budżetowej, spraw
gospodarczych i monetarnych oraz rynku wewnętrznego oceniali, czy obecny
komisarz do spraw budżetu i finansów, Litwin Algirdas Šemeta sprawdzi się w pracy
szefa resortu podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych. Lista
tematów podnoszonych podczas przesłuchania była długa: reforma unijnej komórki
do walki z defraudacją - OLAF, błędy w wydatkach z unijnej kasy, opodatkowanie
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korporacji, oszustwa związane z VAT, podrabianie towarów, raje podatkowe,
„zielone” podatki i projekt „e-cła” - przeniesienia unijnych formalności celnych do
sieci.

„Walka z wszelkiego rodzaju oszustwami znajdzie się samym sercu mojej codziennej
pracy”, powiedział kandydat do rozległego portfolio w Komisji Europejskiej,
podkreślając znaczenie przejrzystości i szacunku dla pieniędzy podatników. Semeta
akcentował również potrzebę uczciwej konkurencji podatkowej w ramach UE,
unikania podwójnego opodatkowania, uproszczenia zasad wydatków strukturalnych,
rozwoju elektronicznej administracji celnej i przyjęcia dyrektywy w sprawie
opodatkowania energii.

23. PRZEMYSŁ - Antonio Tajani (Włochy) deklaruje wsparcie dla małych i
średnich przedsiębiorstw

Antonio Tajani spędził trzy godziny odpowiadając na pytania posłów z komisji
przemysłu, badań naukowych i energii. Przesłuchanie odbyło się w Strasburgu.

Zdaniem desygnowanego komisarza, powrót europejskiego przemysłu do kondycji
sprzed kryzysu powinien odbywać się w ramach „strategii 2020” Komisji
Europejskiej, której celem jest zapewnienie wzrostu gospodarczego i zwiększenie
zatrudnienia.

Tajani podkreślał, iż jako komisarz zamierza doprowadzić do wdrożenia pakietu dla
małych i średnich przedsiębiorstw i zagwarantować, iż 30 miliardów euro
wyasygnowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny rzeczywiście trafi do małych i
średnich firm. Obiecał również walkę z biurokracją.

Mówiąc o związkach przemysłu i ochrony środowiska, włoski kandydat przekonywał
do „małżeństwa, które uszczęśliwi obydwie strony” i zapewni bardziej
zrównoważony rozwój. „Walka ze zmianami klimatu to zadanie natury ekonomicznej,
ale i etycznej”, mówił posłom. Podkreślił też, iż unijne przepisy regulujące standardy
ekologiczne i socjalne są często bardziej restrykcyjne niż gdzie indziej.

Wdrożenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa chemicznego, REACH zgodnie z
przewidzianym terminem w 2012 r., zwiększenie przedsiębiorczości kobiet oraz
wspieranie innowacji, to pozostałe zadania, którym obiecał poświęcić się włoski
kandydat.

24. ADMINISTRACJA - Maroš Šefčovič (Słowacja): po pierwsze inicjatywa
obywatelska

Były słowacki dyplomata Maroš Šefčovič miałby odpowiadać za stosunki
międzyinstytucjonalne i administrację. Przed komisją spraw konstytucyjnych
potwierdził, iż głównym zadaniem jego kadencji będzie wprowadzenie w życie
postanowień traktatu lizbońskiego.
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Szczególną uwagę chciałby poświęcić inicjatywie obywatelskiej. Według traktatu
lizbońskiego, milion obywateli UE może wystąpić o zmianę w unijnym prawie.
Kandydat na komisarza uważa, że już w grudniu Europejczycy mogliby skorzystać z
takiej szansy.

„Komisja Europejska jest strażniczką traktatów UE, a obecnie traktaty mówią, iż
siedzibą Parlamentu jest Strasburg”, brzmiała odpowiedź Šefčoviča na pytania, czy
poprze starania o przeniesienie wszystkich sesji plenarnych ze Strasburga do Brukseli.

W trakcie przesłuchania, kandydat ze Słowacji tłumaczył się również ze swojej
wypowiedzi w 2005, kiedy to miał stwierdzić, iż „Romowie wyzyskują słowacki
system socjalny”. „Nie chciałem nikogo urazić, jeśli kogoś uraziłem, naprawdę tego
żałuję”. Dodał, że od tego czasu zrobił wiele dla społeczności romskiej i dla
organizacji pozarządowych. Słowackie organizacje romskie to potwierdzają: „Dzięki
pozytywnemu nastawieniu i osobistemu zaangażowaniu pana Šefčoviča
wprowadzono w życie jedyny w swoim rodzaju w Europie projekt na rzecz
marginalizowanej społeczności romskiej w Słowacji”, napisali szefowie czterech
organizacji. Jak wyjaśnili, projekt ten miał wartość 200 milionów euro. Romowie
chwalą także wsparcie Šefčoviča dla „Dekady integracji Romów 2005-2015”,
inicjatywy europejskich rządów wspieranej przez UE, której celem jest poprawa
sytuacji socjalnej i asymilacji społecznej mniejszości  romskiej. Wiele źródeł w
Parlamencie Europejskim wskazywało, że ataki na Šefčoviča mają związek z
napiętymi stosunkami słowacko-węgierskimi.

Podobnie, jak w przypadku Štefana Füle, kandydatura Šefcoviča budzi ponadto
negatywne komentarze z uwagi na fakt ukończenia Moskiewskiego Państwowego
Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO) oraz członkowstwo w
Komunistycznej Partii Czechosłowacji.

Mimo, że Komisja ds. konstytucyjnych PE pozytywnie zaopiniowała kandydaturę
Šefčovič’a, większość komentatorów uważa, że ma on największe szanse stać się
ofiarą „parytetów” partyjnych w PE.

25. Sprawy wewnętrzne - Cecilia Malmström (Szwecja): Walka z terroryzmem
na pierwszym miejscu

Żadne z państw nie może sobie samo poradzić z zagrożeniem zorganizowanej
przestępczości i z wyzwaniami stawianymi przez imigrację powiedziała Cecilia
Malmström, podczas przesłuchania przed Komisją Wolności Obywatelskich
Parlamentu Europejskiego.

Europoseł Simon Busuttil (EPP, Malta) skrytykował „nieproporcjonalne obciążenia,
które muszą ponosić południowe państwa członkowskie UE” w związku z imigracją i
powiedział o tragedii setek ludzi, którzy toną w Morzu Śródziemnym nim dotrą do
Europy. W odpowiedzi na tę wypowiedź, Malmström podkreśliła, że Unia Europejska
ma obowiązek pomocy i ochrony ubiegających się o azyl i uchodźców. Podkreśliła, że
jej celem będzie wzmocnienie agencji Frontex, jak również solidarności między
państwami członkowskimi a także bliższa współpraca z krajami tranzytu.
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„Czy wszystkie 27 państw nie powinno partycypować w kosztach migracji w rejonie
Morza Śródziemnego?”, spytał eurodeputowany Mario Borghezio (EFD, Włochy).
Cecilia Malmström odpowiedziała, że „wszystkie państwa powinny ponosić
odpowiedzialność”, ale „niemożliwe jest zmuszenie ich do solidarności”.

 „Migracja jest nam potrzebna, a migrujący pracownicy muszą wiedzieć, że podczas
pobytu w Europie mają określone prawa”, powiedziała Malmström. Wspomniała też o
obowiązkach, jakie imigranci mają wobec europejskich społeczeństw.
 
W odpowiedzi na pytanie eurodeputowanej Jeanine Hennis-Plasschaert (ADLE,
Holandia), która pytała o sposoby na zredukowanie liczby nielegalnych imigrantów i
zwiększenie liczy legalnych, Cecilia Malmström stwierdziła, że „konieczne jest
stworzenie takich samych warunków przyjęcia tych ludzi we wszystkich państwach
członkowskich i zaoferowanie legalnych metod przyjazdu do Europy”. Ogłosiła, że w
niedługim czasie przedstawi projekt aktu prawnego w sprawie transferów
pracowników dużych firm, praw pracowników sezonowych oraz mobilności
stażystów i praktykantów.

Odpowiadając na pytanie eurodeputowanej Anny Marii Corazza Bildt (EPP,
Szwecja) o dzieci migrantów, jednoczenie rodzin i osoby pozbawione ochrony,
Malmström podkreśliła, że istnieje konieczność stworzenia systemu, opierającego się
„na odpowiedzialności, przewidywalności, solidarności i poszanowaniu praw
człowieka. Podkreśliła, że przygotuje projekt aktu prawnego nt. nieletnich imigrantów
pozostawionych bez opieki.

„Walka z terroryzmem będzie jednym z moich priorytetów”, oświadczyła następnie
Malmström. „Powinniśmy dokonać przeglądu wszystkich narzędzi i mechanizmów.
Być może niektóre się powielają, albo odwrotnie, czegoś brakuje. Musimy dążyć do
poszanowania uczciwości, zasady proporcjonalności i praw człowieka”, dodała.

Europoseł Claude Moraes (S&D, Wielka Brytania) wyraził zaniepokojenie z powodu
konfliktu, jaki może powstać na tle rozdzielenia jednego portfolio dotyczącego
sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na dwa i konsekwencji takiego kroku dla
równowagi pomiędzy bezpieczeństwem i prawami podstawowymi. Malmström
odpowiedziała, że będzie nieustannie współpracowała z Viviane Reding”. Przyznała
jednak, że czasem może dochodzić do konfliktów na tym tle.

Szwedzka minister spraw europejskich podkreśliła, iż wykaże pełną determinację, by
uzyskać korzystne porozumienie w sprawie transferu danych SWIFT.

Mówiąc o przestępczości zorganizowanej, w szczególności o przestępstwach
popełnianych przez mafię, podkreśliła wolę współpracy z komisarz do spraw
sprawiedliwości, Viviane Reding. „To nie tylko problem włoski, ale
ogólnoeuropejski. Zorganizowana przestępczość nie zna granic”, tłumaczyła posłom.

26. Rybołówstwo - Maria Damanaki (Grecja): Należy zachować równowagę
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„Mamy do czynienia z drastycznym przełowieniem”, powiedziała Damaki posłom z
komisji rybołówstwa. Chcąc je zmniejszyć nie zadając równocześnie ciosu
społecznościom rybackim, musimy zmodernizować metody połowów, uważa
desygnowana komisarz. Jednym z rozwiązań byłoby wyposażenie statków w
selektywne narzędzia połowowe, które pomagają eliminować przyłów.

Maria Damaki z zadowoleniem przyjęła fakt, że na mocy traktatu lizbońskiego,
rybołówstwo będzie podlegać zwykłej procedurze legislacyjnej, co zwiększa rolę
Parlamentu Europejskiego.

Grecka kandydat oznajmiła, że trwająca reforma wspólnej polityki rybołówstwa
będzie dążyła do skuteczniejszego zbilansowania interesów konsumentów, rybaków,
przemysłu i turystyki.

Nowa komisarz chcę rozwijać jak najintensywniej sektor akwakultury,  zważywszy,
że obecnie Unia Europejska importuje więcej ryb, niż sama produkuje. Podkreśliła też
znaczenie walki z piractwem, mówiąc, że „UE musi zadbać o to, by jej statki mogły
łowić bezpiecznie, zwłaszcza u wybrzeży Somalii”.

27. Procedura zatwierdzania Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski

Procedura zatwierdzania przez Parlament Europejski jest regulowana Załącznikiem
XVII Regulaminu i składa się z następujących etapów:

1) Parlament Europejski otrzymuje życiorysy i oświadczenia majątkowe
kandydatów na komisarzy.

2) Parlament przekazuje kandydatom na komisarzy serię pytań pisemnych
dotyczących zwłaszcza priorytetów politycznych kandydatów w ich obszarach
odpowiedzialności. Pisemne odpowiedzi kandydatów służą za podstawę dla części
ustnej – przesłuchań.

3) Każdy kandydat na komisarza jest zapraszany na trzygodzinne przesłuchanie
publiczne przed właściwą dla przyznanego mu zakresu obowiązków komisją
parlamentarną (lub właściwymi komisjami parlamentarnymi). Przesłuchania te
umożliwiają komisjom parlamentarnym lepsze poznanie osobowości kandydatów
na komisarzy oraz przeprowadzenie dogłębnej wymiany poglądów na temat
priorytetów poszczególnych kandydatów w ich przyszłych dziedzinach
kompetencji.

4) Komisje parlamentarne przystępują potem do oceny każdego z kandydatów na
komisarzy. Sprawdzają, czy kandydaci na komisarzy posiadają kompetencje
niezbędne nie tylko do bycia członkiem Komisji w ogóle, ale także do bycia
odpowiedzialnym za konkretny obszar polityki.

5) Wyniki przesłuchań są przekazywane przewodniczącemu Parlamentu
Europejskiego i analizowane przez Konferencję Przewodniczących, która składa
się z przewodniczącego PE i przewodniczących wszystkich grup politycznych, a
także przez Konferencję Przewodniczących Komisji.
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6) Przewodniczący Komisji przedstawia całe kolegium kandydatów na komisarzy
oraz jego program na posiedzeniu plenarnym Parlamentu, na które zaproszona
jest Rada UE. Po prezentacji następuje debata.

7) Na koniec Parlament Europejski przystępuje do głosowania zatwierdzającego
Komisję Europejską jako całość. Nowa Komisja może następnie zostać formalnie
mianowana przez Radę Europejską stanowiącą kwalifikowaną większością
głosów.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska1

                                                
1 Na podstawie przesłuchań komisarzy, notatek prasowych Parlamentu Europejskiego, PAP (autorstwa
Kingi Czerny i Tomasza Kota) i EurActive.


