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EVROPSKÝ PARLAMENT
ODPOVĚDI NA OTÁZKY

KOMISAŘKA ASHTONOVÁ

Část A – Obecné otázky

I. Osobní a profesní otázky

1. Která hlediska Vaší osobní kvalifikace a dosavadních profesních zkušeností 
byla podle Vás obzvláště důležitá v souvislosti s Vaší nominací a budoucí 
funkcí komisaře?

Jsem evropské myšlence oddána, vždy jsem podporovala Evropskou unii a jsem přesvědčena 
o důležitosti a potřebě účinné EU. Jako předsedkyně Sněmovny lordů jsem dovedla 
Lisabonskou smlouvu k jejímu schválení touto sněmovnou. Mám praktické zkušenosti s 
evropskou politikou a s jednáním na mezivládní úrovni, zejména z působení ve funkci 
ministryně spravedlnosti Spojeného království v Radě ve složení pro spravedlnost a vnitřní 
věci. V této funkci jsem Radě předsedala během předsednictví Spojeného království v roce 
2005. Jako parlamentní státní podtajemnice ministerstva ústavních věcí jsem s Indií a Jižní 
Afrikou vedla mezinárodní jednání v oblasti obchodu s právními službami.

Mám značné zkušenosti s otázkami v oblasti obchodu a hospodářství, protože jsem pracovala 
jako ředitelka britské dobročinné organizace „Business in the Community“, jež spolupracuje s 
podniky na jejich zapojení do života obcí a na rozvoji potenciálu osob pracujících v těchto 
podnicích. Díky této pracovní zkušenosti jsem obeznámena s úkoly, s nimiž se evropské 
podniky potýkají, pokud jde o nalezení rovnováhy mezi požadavky na konkurenceschopnost 
v globálním hospodářství a povinnostmi vůči společenstvím, jejichž jsou součástí. To platí 
především pro malé a střední podniky, které jsou motorem evropského hospodářství a které 
budou klíčovou prioritou mé práce jako komisařky pro obchod, například pokud jde o 
zlepšení přístupu na trh pro tyto podniky.

II. Nezávislost

2. Jak chápete povinnost vykonávat svou funkci zcela nezávisle a jak si 
představujete konkrétní uplatňování této zásady v každodenní praxi?

Přikládám velkou důležitost zásadě nezávislosti komisařů stanovené ve Smlouvě. Tato zásada 
je základním kamenem pro práci komisaře a pro způsob, jakým vykonává své povinnosti.
Nezávislost nám umožňuje naslouchat různým názorům, učit se z nich a abstrahovat z nich 
společný evropský zájem. Je silou, která Komisi umožňuje plně zastávat úlohu 
„spravedlivého prostředníka“ v Evropské unii. Zachování této tradice nezávislosti je nanejvýš 
důležité.

Jak je vám známo, jsem doživotní členkou Sněmovny lordů. Titulu baronky se vzdát nemohu, 
protože mi byl udělen doživotně. Z povahy svého titulu zasedám ve Sněmovně lordů 



– 2 –

Spojeného království. Na dobu mandátu komisařky jsem ve sněmovně požádala o pracovní 
volno. To v praxi znamená, že i když mi titul zůstane, nebudu se účastnit zasedání ani 
hlasování Sněmovny lordů, nebudu tam pronášet projevy a nebudou mi vypláceny žádné 
příspěvky.

3. Můžete Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace o svých 
nedávných i současných obchodních, finančních či politických zájmech a 
funkcích a o jiných závazcích, které by mohly být v rozporu s Vašimi 
budoucími povinnostmi?

Nemám žádné obchodní ani finanční zájmy a mé politické zájmy budou k mé nové roli 
doplňkem a nebudou s ní žádným způsobem v rozporu. Jsem plně obeznámena s pravidly 
etiky a bezúhonnosti stanovenými Kodexem chování komisařů a budu se vždy snažit jimi 
řídit. Jak jsem uvedla v odpovědi na předchozí otázku, přijala jsem nezbytná opatření, abych 
zajistila, že mezi mým statusem baronky a mými povinnostmi jako komisařky nedojde 
k žádnému střetu.

III. Budoucnost Evropské unie

4. Lisabonská strategie je desetiletá strategie, jejímž cílem je vytvořit z 
Evropské unie do roku 2010 oblast s nejdynamičtější, nejvíce 
konkurenceschopnou a trvale udržitelnou ekonomikou na světě. Lisabonská 
strategie zahrnuje tři pilíře udržitelného rozvoje: ekonomiku, sociální otázky a 
životní prostředí. Termín 2010 se shoduje s délkou Vašeho mandátu. Jaký 
postup byste jako komisařka zvolila pro zajištění rychlejšího dosažení 
lisabonských cílů a jaké by podle Vás měly být hlavní priority tohoto procesu?

Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost má nejvyšší důležitost pro 
budoucnost evropského hospodářství a schopnost Evropy udržovat silné společnosti 
postavené na udržitelném rozvoji. Tato strategie byla obecně úspěšná při nalézání shody 
evropských vlád, parlamentů a zájmů na jednom souboru politických cílů, což následně 
přispělo k tomu, že tvorba politik týkajících se těchto otázek je v celé Evropě integrovanější.
Tato strategie je při přípravě Evropy na úkoly související s globalizací a stárnutím 
obyvatelstva životně důležitá. Komise má důležitou úlohu, pokud jde o udržování tempa 
reforem a pomoc členským státům s dodržováním jejich závazků.

Významné kroky byly učiněny rovněž na úrovni Evropské unie. Poukázala bych na 
prohlubování vnitřního trhu s energií a přeorientování strukturálních fondů na projekty 
zaměřené na hospodářské oživení, a to prostřednictvím obnovy růstu a vytváření pracovních 
míst. Další velký krok vpřed znamenají i loňské návrhy týkající se energie a změny klimatu.

Prakticky to znamená uvědomit si, že hospodářská síla Evropy a vytváření pracovních míst na 
jejím území jsou svázány s naší konkurenceschopností v globálním hospodářství, a usilovat 
o otevřenost celosvětových trhů, na nichž se evropským společnostem dostane rovného 
přístupu a kde ostatní subjekty dodržují pravidla obchodu. Znamená to využívat obchodních 
dohod k nacházení nových příležitostí jak pro růst a rozvoj Evropy, tak jejích partnerů.

Vzhledem k současné krizi samozřejmě vznikne nová a obtížná situace, ale i přes současné 
potíže se musíme nadále orientovat na dlouhodobý horizont. Základní úkoly se nemění.
Potřebujeme dále modernizovat naše ekonomiky a pomoci jim při využívání budoucích 
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příležitostí a v soutěži s nastupujícími hospodářskými mocnostmi, jakými jsou Čína, Indie a 
další. Potřebujeme zajistit, že pracovní síla bude mít správné dovednosti, které jí umožní těžit 
z příležitostí v budoucnosti. Rovněž se potřebujeme připravit na demografickou změnu.
Přechod na nízkouhlíkové hospodářství je naléhavější, než kdykoli předtím. Konsolidace 
základů našich ekonomik umožní uspíšit naše zotavení a učinit jej dlouhodobějším. Díky 
Lisabonské strategii budou naše ekonomiky rovněž flexibilnější a pevnější a budou lépe 
odolávat budoucím otřesům.

Z obchodní perspektivy je naší hlavní výzvou formovat globalizaci tak, abychom z ní mohli 
všichni těžit. Uvedu-li jeden příklad, současné hospodářské turbulence činí dohodu 
o světovém obchodu naléhavější než kdy dříve. Tato dohoda by podpořila pevný systém 
pravidel světového obchodu, který zohledňuje potřeby rozvojových zemí, a dodala by tak 
potřebnou dávku důvěry mezinárodnímu obchodnímu režimu.

5. Jak chcete zlepšit obraz Komise v očích veřejnosti?

Pocházím ze Spojeného království a vím dobře, co to je euroskepticismus. Přesto se rovněž 
domnívám, jak řekl předseda Barroso ve svém prvním projevu k Evropskému parlamentu, že 
„největším problémem se nejeví euroskepticismus pár jedinců, nýbrž euroapatie davů“.
Úkolem nás komisařů i poslanců Parlamentu je ukázat, že Evropa hraje důležitou roli a že je 
schopna přinášet řešení globálních problémů.

Jako komisařka budu pokračovat v hledání způsobů, jak zdůrazňovat důležitost EU 
pro každodenní život evropských občanů. V mé politické práci mne jako člověka 
s proevropským postojem vedlo přesvědčení, že Evropa musí mít pozitivní dopad na život 
obyčejných lidí. Domnívám se, že v obchodní politice to znamená zabezpečit, že věnujeme 
zvláštní pozornost potřebám malých a středních podniků, které jsou často dobře připraveny na 
to, aby mohly prosperovat v globálním hospodářství, avšak vzhledem ke své velikosti a 
zdrojům se střetávají s dodatečnými problémy.

Očekávání občanů spojená s EU se v posledních padesáti letech měnila s tím, jak se mění 
Evropa sama a svět kolem nás. Většina Evropanů chápe, že naše společnosti se mohou 
vypořádávat s nejdůležitějšími výzvami dneška jen společně, a pouze pokud budou pracovat 
v evropském měřítku. To platí především pro takové výzvy, jako je změna klimatu, 
energetická politika, migrace, zmírňování celosvětové chudoby a otázky související 
s bezpečností a spravedlností. Současná ekonomická krize tím nejvýraznějším způsobem 
dokazuje, jak se naše ekonomiky vzájemně propojily a jak nedostačující je provádět opatření 
jen na národní úrovni. Být přínosem pro Evropany znamená prokázat, že těmto výzvám 
rozumíme a že jsme schopni je řešit.

Komise má rovněž velkou zodpovědnost za komunikaci. Myslím, že to neznamená snažit se 
jen přesvědčit veřejnost o politikách EU. Jedná se o proces dialogu a diskuse, do něhož se 
evropské instituce zapojují a v jehož rámci se radí s evropskými občany. Kromě toho, že 
budeme občanům vysvětlovat záležitosti EU, musíme naslouchat jejich obavám a pak jejich 
názory zohledňovat v tvorbě našich politik. Toto lze provádět přímo nebo prostřednictvím 
Evropského parlamentu. Jako komisařka budu podporovat cíl Komise, jímž je vytvářet živou 
veřejnou diskusi o cílech a politikách EU – v neposlední řadě i v zemi, kterou znám nejlépe.

IV. Demokratická odpovědnost vůči Evropskému parlamentu
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6a. Jakou budete mít dle Vašeho názoru odpovědnost vůči Evropskému 
parlamentu?

Budu v plné míře respektovat a plnit závazky Komise dané rámcovou dohodou z roku 2005, 
včetně zásady, podle níž každý komisař či komisařka přebírá politickou odpovědnost za 
činnosti v oblasti své působnosti, aniž by tím byla dotčena zásada kolegiality Komise.

Kontakt s Evropským parlamentem jsem měla již dříve; jednak to bylo v rámci mé práce 
v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, jednak v rámci tří let, kdy jsem zastávala funkci 
ministryně spravedlnosti Spojeného Království, včetně předsednictví Spojeného království 
v roce 2005. Sama jsem poslankyně a jsem přesvědčena, že z politického hlediska je pro 
účinnost a legitimitu Evropské unie naprosto zásadní, že komisaři a celý sbor jsou odpovědní 
Evropskému parlamentu. Evropský parlament je jediným přímo voleným evropským 
orgánem, a proto má jakožto zastupující orgán obyvatel členských států plnou demokratickou 
legitimitu. Evropský parlament hrál a nadále hraje v rámci vývoje Evropské unie ústřední roli, 
nabízí totiž jasnou vizi role EU v každodenním životě a přibližuje Evropu jejím občanům.
Pokroky Lisabonské smlouvy – v neposlední řadě pokroky v mé oblasti obchodní politiky –
přispějí k upevnění této role.

Z praktického hlediska je třeba, aby Parlament mohl vykonávat demokratickou kontrolu 
účinně. Je proto nezbytné poskytnout Parlamentu úplné a aktuální informace, jež pro 
vykonávání této kontroly potřebuje. Chci tímto navázat na praxi mých dvou předchůdců a 
zavazuji se k tomu, že Parlament bude v oblasti obchodní politiky vždy plně informován.
Bude to spočívat v poskytování informací Parlamentu sdílených s Radou, pravidelné účasti na 
plenárních zasedáních a mé připravenosti objasňovat obsah a důvody činností Komise a 
podávat o tom zprávy. Jsem si vědoma toho, že je mou důležitou povinností pozorně 
Parlamentu naslouchat a plně brát v potaz jeho hlediska. Těším se na pokračování tohoto 
intenzivního dialogu, který byl již započat.

6b. Domníváte se z čistě politického hlediska, že by v případě záporného 
závěru slyšení měl dotyčný nominovaný komisař vzít svou kandidaturu zpět?

Plně akceptuji zásadu definovanou v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí, podle níž může předseda Komise vyzvat člena Komise, aby odstoupil, 
pokud mu Parlament vyjádří nedostatečnou důvěru.

Ráda bych dodala, že si cením možnosti představit se Parlamentu na samém počátku svého 
mandátu a předtím, než se ujmu hlavních operativních povinností.

6c. Do jaké míry jste podle Vás odpovědná za odpovědi poskytované 
Parlamentu Vašimi odděleními, které si vyžádal Petiční výbor nebo další 
výbory Parlamentu? Do jaké míry jste podle Vás odpovědná za předešlá 
konání nebo opomenutí ze strany Komise, vyzve-li Vás Parlament, abyste je 
zdůvodnila nebo vysvětlila?

Jak již bylo uvedeno výše, plně akceptuji zásadu rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Komisí, podle níž „každý člen Komise nese politickou odpovědnost za činnost 
v oblasti, která je mu svěřena, aniž je dotčena zásada společné odpovědnosti Komise“. Na 
odpovědi poskytnuté mými útvary bych nahlížela jako na své vlastní a nesla bych za ně 
patřičnou politickou odpovědnost.
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Mým záměrem je zajistit, aby v oblastech, za něž nesu odpovědnost, nedošlo k porušení 
odpovědnosti Komise vůči Parlamentu. Po mém příchodu do úřadu bych samozřejmě 
provedla revizi politiky a obohatila bych ji o svůj vlastní pohled. Pokud bych dospěla 
k rozhodnutí, že dříve zvolenou politiku by bylo třeba upravit či změnit, samozřejmě bych o 
tom Parlamentu podala nutné informace a vysvětlení. Jsem rovněž připravená zdůvodnit či 
vysvětlit předešlé kroky Komise.

6d. Co rozumíte pod pojmem politické odpovědnosti vůči Parlamentu za 
činnost Vašeho generálního / Vašich generálních ředitelství? Jaké kroky 
hodláte učinit pro zajištění dobrého řízení generálního (generálních) 
ředitelství?

Jsem odpovědná sboru za své aktivity a činnosti generálního ředitelství pro obchod, zatímco 
generální ředitel je odpovědný mně a sboru za řádné provádění hlavních směrů, jež jsme 
stanovili, a za řízení generálního ředitelství. Nesu si s sebou do funkce komisařky léta 
zkušeností z ministerské práce ve Spojeném království, která obnášela řízení různě velkých 
resortních útvarů. Věřím, že síla efektivního týmu spočívá v zajištění otevřené diskuse o 
politických možnostech a vyjasnění rolí a odpovědnosti.

Ráda bych dodala, že jsem přesvědčena, že vztahy mezi komisaři a odbory jsou založeny 
především na loajalitě, důvěře a transparentnosti, zejména pokud jde o vnější kontakty. U 
svých útvarů budu předpokládat zachování nejvyšších standardů profesionální bezúhonnosti a
dodržování etického kodexu, jak veřejnost a tento Parlament očekává.

Je jasné, že po reformách přijatých za předchozí Komise je nyní k dispozici mnoho 
mechanismů, jež jsou nutné k zajištění veřejné služby nejvyšší kvality. Hodlám je plně 
využívat. Zejména na základě ročních plánů řízení a výročních zpráv o činnosti generálního 
ředitelství budu zajišťovat jasné definování politických cílů generálního ředitelství pro 
obchod a podrobné monitorování dosaženého pokroku.

Budu rovněž věnovat náležitou pozornost práci a doporučením různých kontrolních orgánů:
útvaru interního auditu generálního ředitelství, útvarů auditu Komise a Evropského účetního 
dvora i práci ombudsmana Parlamentu.

Budu se každý týden scházet s nejvyšším vedením generálního ředitelství a probírat vývoj 
politiky, stejně tak budu udržovat pravidelný kontakt se svým generálním ředitelem.
Očekávám, že budu pravidelně informována o důležitých záležitostech týkajících se řízení, 
včetně opatření, jež mají zajistit soulad naší práce s nejpřísnějšími etickými normami. A 
nejméně dvakrát ročně budu mít jednání s generálním ředitelem na téma vnitřní kontroly a 
auditu.

7. Jakou důležitost přisuzujete interinstitucionální spolupráci (Komise -
Parlament), a to především s parlamentními výbory činnými v oblasti, za 
kterou odpovídáte? Jak v těchto nových souvislostech chápete transparentnost 
v interinstitucionálním legislativním procesu mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí a v interinstitucionálních vztazích obecně?
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Ze své zkušenosti předsedkyně Sněmovny lordů vím, jak důležitá je pro provádění účinné 
politiky dobrá spolupráce mezi výkonnou mocí a parlamentem. Platí to zejména pro Spojené 
království, kde labouristická vláda nemá v horní komoře přirozenou většinu, a je proto 
nezbytné umět se dohodnout a vytvářet koalice. Jsem tedy pevně přesvědčena, že pro 
účinnost, transparentnost, legitimitu a dobrou správu institucí EU je klíčovým předpokladem 
dobrá meziinstitucionální spolupráce.

Vím, že dobré vztahy mezi komisaři a příslušnými výbory jsou nesmírně důležité. Věřím, že 
bychom stále měli hledat způsoby, jak tyto vztahy dále zdokonalovat – obsažnějším dialogem, 
pravidelnější účastí a výměnou informací. Je také důležité, aby Komise na stanoviska 
přednesená příslušným výborem reagovala rychle a důkladně.

K důležitým povinnostem komisaře podle mne patří nejen připravenost poskytovat odpovědi 
na plenárním zasedání Parlamentu, ale i pravidelná účast na schůzích výboru, a to jak na 
pozvání výboru, tak i z mé vlastní iniciativy. Jak již bylo uvedeno výše, jsem si vědoma toho, 
že je mou povinností být členům výboru k dispozici. Na základě svých prvních kontaktů, jež 
jsem v minulých dnech navázala, bych ráda se členy Evropského parlamentu zavedla přímou 
komunikaci, abych poznala jejich názory a mohla jim poskytnout rychlé a jasné informace.
Moje prezentace před Parlamentem bude důležitou první příležitostí k vytvoření dobrých a na 
vzájemné důvěře a respektu založených pracovních vztahů s výbory, jejichž náplň práce se 
kryje s oblastí mé působnosti.

V. Rovný přístup z hlediska pohlaví

8. Jaká konkrétní opatření považujete v oblasti své působnosti za nezbytná z hlediska 
zajištění rovného přístupu k mužům a ženám? Máte vypracovanou konkrétní strategii 
politiky rovného přístupu? Jaké finanční a lidské zdroje budou ve Vašem úřadu nutné pro 
zavedení této politiky?

Byla bych první ženou, jež bude zastávat funkci britského evropského komisaře i komisaře 
pro obchod, což svědčí o pokračujícím nedostatečném zastoupení žen na nejvyšších postech 
Evropské unie. O problematiku rovnosti žen a mužů jsem se zajímala po celou svoji pracovní 
dráhu, a to i před mým nástupem do Parlamentu. Byla jsem zodpovědná za vznik charitativní 
organizace „Oportunity Now“, která nadále patří k největším dobročinným organizacím 
v oblasti práv žen ve Spojeném království. 

Jsem přesvědčena, že zrovnoprávnění žen je oblastí, kde zásady EU přímo ovlivnily životy, 
pracovní a životní podmínky a výplatní pásky milionů Evropanů. Zbývá však vykonat ještě 
obrovské množství práce v rámci změny struktury našich pracovních životů tak, aby lépe 
odrážely potřeby žen a rovnováhu mezi prací a soukromým či rodinným životem. Orgány EU 
a členské státy musí pokračovat v začleňování hlediska rovnoprávnosti žen do všech oblastí 
politiky a ve všech stádiích tvorby politik.

Pokud jde o obchodní politiku, naším prvním příspěvkem může být uznání schopnosti 
obchodu pomoci zemím vymanit se z chudoby a ze samozásobitelského zemědělství, což s 
sebou často nese více ekonomických příležitostí a možností vzdělání pro ženy. Je to jeden 
z důvodů, proč je důležité provádět liberalizaci obchodu vícestranně či dvoustranně tak, aby 
vznikaly nové ekonomické příležitosti pro nejchudší. Chtěla bych rovněž zdůraznit spolupráci 
s občanskou společností v těchto otázkách. Moje generální ředitelství pořádá v prosinci 
schůzku týkající se dohod o ekonomickém partnerství a příležitostí pro ženy; rovněž 
financovalo studie občanské společnosti týkající se ženské otázky. 
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Pokud jde o praxi na mém generálním ředitelství, v mnoha ohledech bylo vynaloženo značné 
úsilí, aby se zvýšilo povědomí o otázkách rovnosti žen a mužů, k čemuž patří i snahy o 
celkově vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedení či větší důraz na rovnováhu mezi 
zaměstnáním a soukromým životem. S radostí prohlašuji, že mé generální ředitelství bude mít 
mou podporu při rozvíjení a prohlubování těchto iniciativ i při zajišťování lidských a 
finančních zdrojů nezbytných k provádění těchto cílů.
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