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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСНИКА ЗА

КОМИСАР АШТЪН

Част А – Общи въпроси

I. Въпроси от личен и от професионален характер

1. Кои аспекти от вашата квалификация и професионален опит 
според Вас са изиграли важна роля за Вашето назначаване и предвид 
Вашите бъдещи функции като комисар?

Аз съм убедена европейка и винаги съм подкрепяла Европейския съюз и силно съм 
вярвала във важността и необходимостта от един ефективен ЕС. Като лидер на 
Камарата на лордовете доведох Договора от Лисабон до ратифициране от тази Камара.
Имам практически опит в европейската политика и в преговорите на 
междуправителствено равнище, а именно благодарение на работата ми като министър 
на правосъдието на Обединеното кралство в Съвета по правосъдие и вътрешни работи.
Това включваше председателстване на Съвета по време на председателството на 
Обединеното кралство през 2005 г. Като парламентарен заместник-министър в 
Министерството по конституционни въпроси на Обединеното кралство водих 
международни преговори в областта на търговията с правни услуги с Индия и Южна 
Африка.

Имам солиден опит по отношение на бизнес и икономическите въпроси, благодарение 
на работата ми като директор на „Charity Business in the Community“ в Обединеното 
кралство в Общността, който работи с предприятията, за да ги насърчи да започнат 
съвместна работа със своите общности и да развият потенциала на хората, които 
работят за тях. От този опит съм запозната с предизвикателствата, пред които са 
изправени европейските предприятия що се отнася до балансирането на нуждите на 
глобалната икономика от конкурентоспособност със задълженията им към общностите, 
към които принадлежат. Това важи особено за малките и средните предприятия, които 
продължават да са движещата сила на европейската икономика и които ще бъдат 
основен приоритет в работата ми като комисар по въпросите на търговията, например 
от гледна точка на подобряването на достъпа им до пазара.

II. Независимост

2. Как възприемате Вашето задължение за независимост при 
изпълнение на функциите Ви и как конкретно възнамерявате да 
прилагате този принцип?

Аз високо ценя заложения в Договора принцип за независимост на комисарите. Той 
има централно значение за начина на работа на Комисията и за начина, по който тя 
успява да изпълнява своите задължения. Тази независимост ни позволява да чуваме и 
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да се поучаваме от различните гледни точки и мнения и да извличаме от тях общия 
европейски интерес. Тя е силата, която позволява на Комисията да играе в пълна степен 
ролята си на „честен посредник“ на Европейския съюз. Запазването на тази традиция на 
независимост е изключително важно.

Както знаете, притежавам пожизнена благородническа титла. Не мога да се откажа от 
титлата си „баронеса“, тъй като ми е дадена пожизнено. По силата на своята титла 
притежавам място в Камарата на лордовете в Обединеното кралство. За времетраенето 
на мандата ми като комисар съм взела отпуск от Камарата. На практика това означава, 
че въпреки че запазвам титлата си, няма да участвам в работата на Камарата на 
лордовете, нито да участвам в гласуванията, да държа речи или да получавам средства, 
докато трае мандатът ми.

3. Можете ли да предоставите на Европейския парламент 
подробности за Вашата неотдавнашна и настояща дейност в 
деловите среди, финансовата сфера или политиката или данни 
относно други ангажименти, които биха могли да се окажат 
несъвместими с бъдещите Ви функции?

Нямам бизнес и финансови интереси, а политическите ми интереси ще допълнят и в 
никакъв случай няма да са в конфликт с новата ми роля. Напълно съм запозната с 
правилата за етиката и интегритета, залегнали в Кодекса за поведение на комисарите, и 
възнамерявам да се придържам към тях в пълна степен. Както посочих в предходния 
отговор, предприела съм необходимите стъпки, за да гарантирам, че не съществува 
конфликт между статута ми на баронеса и задълженията ми като комисар.

III. Бъдещето на Европейския съюз

4. Лисабонската стратегия е десетгодишна стратегия, насочена към 
превръщането на ЕС в най-динамичната конкурентноспособна и 
съвместима с устойчивото развитие икономика в света до 2010 г.
Лисабонската стратегия включва 3-те стълба на устойчивото 
развитие: икономика, социални въпроси и околна среда. Годината 2010 
съвпада с края на Вашия мандат. Какво бихте направили като 
комисар, за да ускорите напредъка към целите от Лисабон, и кои
според вас трябва да бъдат основните приоритети?

Обновената стратегия от Лисабон за растеж и работни места е от основно значение за 
икономическото бъдеще на Европа и за нейната способност да поддържа силни 
общества, изградени върху устойчив растеж. Тя постигна голям успех в обединяването 
на европейските правителства, парламенти и интереси около един единствен набор от 
цели на политиката. Това на свой ред спомогна да се гарантира, че определянето на 
политиката по тези въпроси в цяла Европа е по-интегрирано. Стратегията е от 
жизненоважно значение за подготвянето на Европа за предизвикателствата на 
глобализацията и застаряващото население. Комисията има важна роля в поддържането 
на инерцията на реформата и помагането на държавите-членки да изпълняват 
задълженията си.
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На равнището на Европейския съюз също са предприети важни стъпки. Бих посочила 
задълбочаването на вътрешния енергиен пазар и преориентирането на използването на 
структурните фондове към проекти, насочени към икономическо обновяване чрез 
растеж и създаването на нови работни места. Миналогодишните предложения относно 
енергетиката и климатичните изменения отбелязват нова голяма стъпка напред.

На практика това означава да се признае, че икономическата мощ на Европа и 
създаването на нови работни места у дома са свързани със способността ни да бъдем 
конкурентоспособни в глобалната икономика, и да се работи в посока осигуряване на 
отворени глобални пазари, на които европейските предприятия се третират 
справедливо и другите спазват търговските правила. Означава използване на търговски 
споразумения, за да се открият нови възможности за растеж и развитие както за Европа, 
така и за нейните партньори.  

Разбира се настоящата финансова криза ще създаде нов и труден контекст. При все 
това, каквито и да са настоящите трудности, трябва да останем съсредоточени върху 
по-дългосрочния план. Основните предизвикателства не са се променили. Ние все още 
трябва да модернизираме икономиките си и да направим така, че да са по-способни да 
се възползват от бъдещите възможности и конкурират с новопоявяващите се 
икономически мощни страни Китай, Индия и др. Трябва да гарантираме, че работната 
сила разполага с нужните умения да се възползва от бъдещите възможности. Все още 
не сме се подготвили за демографската промяна. Преминаването към нисковъглеродна 
икономика е по-наложително от всякога. Укрепвайки основните елементи на нашите 
икономики, можем да ускорим съвземането си и да го направим по-трайно. Лисабон ще 
допринесе и за по-голямата гъвкавост и устойчивост на нашите икономики, както и за 
по-добрата им способност да издържат на бъдещи шокове.

От търговска гледна точка основното ни предизвикателство е да оформим 
глобализацията така, че всички да извличаме ползи от нея. Като пример бих могла да 
посоча настоящите икономически трусове, които правят необходимостта от глобално 
търговско споразумение по-скоро по-наложителна, отколкото по-малко наложителна;
подкрепяне на силна система от правила за глобална търговия, отразяващи нуждите на 
развиващите се страни, и показване по отношение на международната търговска 
система доверие, от което тя толкова силно се нуждае.

5. Как възнамерявате да подобрите представата за Комисията сред 
обществеността?

Поради факта, че съм от Обединеното кралство, евроскептицизмът не ми е непознат.
При все това вярвам също, че, както се изрази Председателят Барозу в първата си реч 
пред Европейския парламент, „най-голямото предизвикателство, пред което сме 
изправени, не е евроскептицизмът на малцинството, а евроапатията на мнозинството от 
хората“. Нашите предизвикателства както като комисари, така и като парламентаристи, 
е да покажем, че Европа не съществува безпричинно и е в състояние да предложи 
решения на глобалните предизвикателства.

Като комисар ще продължа да търся начини да подчертая значението на ЕС в 
ежедневния живот на европейските граждани. Това е убеждението, което е движело 
политическата ми работа в подкрепа на Европа в миналото: че Европа трябва да внесе 
промяна към по-добро в живота на обикновените хора. В търговската политика вярвам, 
че това означава да се гарантира, че обръщаме особено внимание на нуждите на 
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малките и средните предприятия, които често са добре въоръжени да успеят в една 
глобална икономика, но срещат допълнителни предизвикателства поради своя размер и 
ресурси.  

Очакванията на хората към ЕС са се променили през последните 50 години, също както 
са се променили и самата Европа и светът около нас. Повечето европейци приемат, че 
обществата ни могат да се справят с много от днешните най-важни предизвикателства 
само съвместно и работейки в европейски мащаб. Това важи особено за 
предизвикателства като климатичните изменения, енергийната политика, миграцията, 
намаляването на бедността в световен мащаб и въпросите, свързани със сигурността и 
правосъдието. Настоящата икономическа криза прави да изпъкне ярко 
взаимосвързаността между икономиките ни и това, че действие в национален мащаб не 
е достатъчно. Да сме от значение за европейците означава да покажем, че разбираме 
тези предизвикателства и сме в състояние да работим за преодоляването им.

Комисията носи и важна отговорност по отношение на комуникацията. Не мисля, че 
става въпрос само за привлекателно представяне на политиките на ЕС пред 
обществеността. Това е процес на диалог и дебати, в който европейските институции 
привличат и се допитват до европейските граждани. Освен да обясняваме на хората 
свързаните с ЕС въпроси трябва да изслушваме техните тревоги и да взимаме предвид 
мненията им при определянето на политиката. Това може да се осъществява пряко или 
чрез Европейския парламент. Като комисар аз ще подкрепям целта на Комисията да се 
започне оживена публична дискусия относно целите и политиките на ЕС — и не на 
последно място в държавата, която познавам най-добре.
  
IV. Демократична отчетност пред Европейския парламент

6а. Как възприемате своята отговорност пред Европейския 
парламент?

Ще спазвам стриктно и ще изпълнявам ангажиментите, поети от Комисията съгласно 
Рамковото споразумение от 2005 г., включително принципа, според който всеки 
комисар носи политическа отговорност за действията в сферата, за която той/тя 
отговаря, без да се накърнява принципът на колегиалност в Комисията.  

В миналото съм се обръщала към Европейския парламент, както по време на работата 
ми по Договора от Лисабон, така и през трите ми години работа като министър на 
правосъдието на Обединеното кралство, включително през председателството на 
Обединеното кралство през 2005 г. Вярвам, че е от фундаментално политическо 
значение за ефективността и легитимността на Европейския съюз това, че комисарите и 
цялата колегия отговарят пред Европейския парламент. Европейският парламент е 
единствената пряко избрана европейска институция и се радва на пълна демократична 
легитимност като органът, представляващ народите на Европа. Европейският 
парламент е играл и продължава да играе централна роля в развитието на Европейския 
съюз, осигурявайки солидна визия за ролята на ЕС в европейския живот и 
доближавайки Европа до нейните граждани. Подобренията, дължащи се на Договора от 
Лисабон — и не на последно място чрез подобренията, които внася в собствената ми 
област на политиката, а именно търговията, ще спомогнат за консолидирането на тази 
роля.
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От практическа гледна точка Парламентът трябва да може да упражнява 
демократичния си контрол ефективно.  Това означава да се гарантира, че той разполага 
с изчерпателната и навреме предоставена информация, от която се нуждае, за да 
упражнява този контрол. Ангажирам се, както са направили двамата ми 
предшественици, да предоставям на Парламента цялата необходима информация в 
сферата на търговската политика. Вярвам, че това означава да предоставям на 
Парламента информация, която се споделя със Съвета, както и редовно да участвам в 
пленарните заседания и да бъда на разположение, за да обяснявам и докладвам за това, 
с което Комисията се занимава и защо. Вярвам, че имам сериозното задължение да се 
вслушвам внимателно в опасенията на Парламента и да се съобразявам с неговите 
мнения. С нетърпение очаквам да продължа този провеждан в тясно сътрудничество 
диалог, който вече съм започнала.

6б. От строго политическа гледна точка смятате ли, че ако дадено 
изслушване приключи с отрицателно становище, кандидатът за 
комисар трябва да оттегли кандидатурата си?

Приемам изцяло принципа, дефиниран в Рамковото споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Комисията, съгласно който председателят на 
Комисията може да поиска оставката на член на Комисията, ако парламентът изрази 
недоверие към него.

Позволете ми да добавя, че съм очарована от възможността да се представя на 
Парламента в самото начало на своя мандат и преди да съм поела важни отговорности, 
свързани с работата.

6в. До каква степен се смятате отговорна за отговорите, изпращани 
от вашите служби до Парламента вследствие на запитвания, 
отправяни от неговата Комисия по петициите или други отговорни 
комисии? В случай че се наложи да обосновавате или да давате 
обяснения за минали действия или пропуски от страна на Комисията, 
до каква степен се считате за отговорна пред Парламента?

Както посочих по-горе, напълно приемам принципа, заложен в Рамковото 
споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, според 
който „всеки член на Комисията носи политическа отговорност за действие в сферата, 
за която отговаря, без да се накърнява принципът на колегиалност в Комисията“.
Отговорите, предоставени от моите служби, ще считам за предоставени от мое име и 
съответно ще поема политическата отговорност за тях.

Възнамерявам да гарантирам, че няма прекъсване в отчетността на Комисията пред 
Парламента по отношение на областите ми на отговорност. Тъй като за първи път ще 
работя по този портфейл, разбира се ще преглеждам и оставям собствения си отпечатък 
върху политиките. Ако реша, че минал избор по отношение на политиката се нуждае от 
изменение или промени, разбира се ще информирам Парламента за тези промени и ще 
му ги обясня в зависимост от това, което е необходимо. Освен това съм готова да 
обоснова или обясня минали действия на Комисията.

6г. Как разбирате понятието „политическа отговорност“ пред 
Парламента във връзка с дейностите на Вашата или Вашите 
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генерални дирекции? Какви мерки възнамерявате да въведете, за да 
гарантирате правилното функциониране на Вашата или Вашите 
генерални дирекции?

Аз отговарям пред Колегията за своите дейности и за тези на Генерална дирекция 
„Търговия“, докато моят генерален директор отговаря пред мен и Колегията за 
подобаващото изпълнение на насоките, които определяме, и за управлението на 
генералната дирекция. Позицията на комисар заемам с години министерски опит в 
Обединеното кралство в управлението на ведомствени екипи от всякаква големина.
Вярвам, че силата на един ефективен екип е в осигуряването на провеждана в тясно 
сътрудничество дискусия относно вариантите по отношение на политиката и ясно 
разбиране на ролите и отговорностите.

Бих добавила, че вярвам, че отношенията между комисарите и отделите се основават 
преди всичко на лоялност, доверие и прозрачност – особено по отношение на външните 
контакти. Ще очаквам от своите служби да поддържат най-високи стандарти на 
професионална честност и етично поведение, които както обществеността, така и 
Парламентът очакват.

Знам, че след реформите, провеждани от последната Комисия, вече са налице много от 
лостовете, необходими, за да се гарантира, че предоставяме публични услуги от най-
високо равнище. Възнамерявам да ги използвам пълноценно. Базирайки се по-
специално на годишните планове за управление и годишните отчети за дейността на 
генералния директор, ще гарантирам, че целите във връзка с политиката на Генерална 
дирекция „Търговия“ са ясно дефинирани и че постигнатият напредък се следи 
отблизо.

Ще отделям и цялото дължимо внимание на работата и препоръките на различните 
контролни органи: екипа за вътрешен одит на генералната дирекция, одиторските 
служби на Комисията и Европейската сметна палата; както и на работата на 
Омбудсмана на настоящия Парламент.

Ежеседмично ще се срещам с висшето ръководство на генералната дирекция, за да 
обсъдим развитието във връзка с политиката, като същевременно поддържам редовна 
връзка с генералния си директор. Очаквам да ме информират редовно за важните 
въпроси, свързани с управлението, включително за дейността, целяща да гарантира, че 
работата ни е в съответствие с най-високите етични стандарти. И поне два пъти 
годишно ще се срещам с генералния директор специално във връзка с вътрешния 
контрол и одит.

7. Как възнамерявате да приведете в действие 
междуинституционалното сътрудничество (Комисия-Парламент) и в 
частност сътрудничеството с парламентарните комисии, чиято 
дейност е от Вашата компетентност? В този нов контекст, какво е 
за Вас значението на понятието „прозрачност“ в рамките на 
междуинституционалния законодателен процес както между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията в частност, така и в 
отношенията между институциите въобще?
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От опита си като лидер на Камарата на лордовете знам точно колко важно е доброто 
сътрудничество между изпълняващата страна и парламента за създаването на 
ефективни политики. Това важи особено в контекста на Обединеното кралство, където 
Labour Government няма мнозинство в горната камара, което означава, че е от 
жизненоважно значение да имаш към кого да се обърнеш и да можеш да сформираш 
коалиция. Затова съм твърдо убедена, че доброто междуинституционално 
сътрудничество е от основно значение за ефикасността, прозрачността, легитимността 
и доброто управление на институциите на ЕС.

Вярвам, че добрите отношения между комисарите и техните съответни комисии са от 
съществено значение. Вярвам, че винаги трябва да търсим начини за допълнително 
подобряване на тези отношения чрез диалог, провеждан в по-тясно сътрудничество, по-
редовно присъствие и обмен на информация. Важно е също Комисията бързо и 
всеобхватно да предприема мерки по изразените от дадена комисия становища.

Считам отчетността пред Парламента по време на пленарните му заседания за важна 
част от задълженията на един комисар, но за важно считам и редовното присъствие на 
срещите на комисиите както по покана на комисията, така и по мое собствено 
предложение. Както посочих по-горе, вярвам, че имам задължение да съм на 
разположение на членовете на комисиите. Базирайки се на първите си контакти през 
последните дни, бих искала да установя пряка комуникация с членовете на Парламента, 
за да съм запозната с въпросите, които ги притесняват, и да предоставям навременна 
ясна информация. Представянето ми пред Парламента ще бъде важен първи случай за 
установяване на добри работни отношения с комисиите, най-пряко обхващащи 
областта, за която отговарям, въз основа на взаимно доверие и уважение.  

V. Равенство между половете

8. Какви конкретни мерки считате за необходими с оглед прилагането на 
принципа за равенство между половете във всички области конкретно във 
Вашата сфера на компетентност? Имате ли стратегия за това и какви 
финансови и човешки ресурси смятате за необходими за прилагането на посочения 
принцип във всички области от Вашата компетентност?

Аз ще съм първата жена европейски комисар от Великобритания и първата жена 
комисар по въпросите на търговията, което е доказателство за факта, че жените 
продължават да са малцинство на най-високите нива на Европейския съюз. Преди 
влизането си в Парламента през цялата си кариера съм имала особен интерес към 
въпросите на равнопоставеността. Отговарях за създаването на благотворителната 
организация „Opportunity Now“, която продължава да е една от най-големите 
благотворителни организации за правата на жените в Обединеното кралство.

Вярвам, че равнопоставеността на жените е област, в която принципите на ЕС са 
докоснали пряко живота, условията на работа и живот и доходите на милиони 
европейци. При все това все още има много работа по промяната на начина, по който 
структурираме живота си по отношение на работата, за да отразява той по-добре 
нуждите на жените, и баланса на работата и личния и семейния живот. Институциите 
на ЕС и държавите-членки трябва да продължат да включват елемент на 
равнопоставеността на жените във всички области на политиката и на всеки етап от 
процеса на създаване на политиката.  
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Що се отнася до търговската политика първият принос, който можем да направим, е да 
признаем способността на търговията да помага на държавите да се съвземат от 
бедността и да се откъснат от селското стопанство като средство за препитание, което 
много често означава по-големи икономически и образователни възможности за 
жените. Това една от причините, поради които е важно работата ни по 
либерализирането на търговията да е насочена както многостранно, така и двустранно 
по начин, който насърчава появата на нови икономически възможности за най-бедните.
Подчертавам също ангажимента с гражданското общество по тези въпроси. Моят 
генерален директор организира среща с гражданското общество по споразуменията за 
икономическо партньорство и въпросите, свързани с възможностите за жените, през 
декември и е финансирал проучвания на гражданското общество в областта на 
въпросите, свързани с жените.

Във връзка с практиката в моята генерална дирекция знам, че са положени значителни 
усилия в редица отношения, включително цялостното съотношение на мъжете и 
жените в ръководството, по-голям фокус върху балансирането на професионалния и 
личния живот и усилия за по-голяма информираност по отношение на свързаните с 
половете въпроси. Радвам се да потвърдя, че ще подкрепям своята генерална дирекция 
в провеждането и задълбочаването на тези инициативи, включително в осигуряването 
на необходимите човешки и финансови ресурси за преследването на тези цели.
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