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VERSION 4 DA

EUROPA-PARLAMENTET
SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL

KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON

Del A: Generelle spørgsmål

I. Personlige og faglige

1. Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og faglige erfaring føler 
De var af særlig relevans for Deres udnævnelse og fremtidige rolle som 
kommissær?

Jeg er en overbevist europæer, som altid har støttet Den Europæiske Union, og jeg tror på 
værdien og nødvendigheden af et effektivt EU. Som leder af det britiske overhus sørgede jeg 
for, at Lissabontraktaten blev godkendt af overhuset. Jeg har praktisk erfaring med europæisk 
politik og forhandling på mellemstatsligt niveau, specielt takket være mit arbejde som britisk 
justitsminister i Rådet (retlige og indre anliggender). Jeg var bl.a. formand for dette Råd under 
det britiske formandskab i 2005. Som statssekretær i Department for Constitutional Affairs 
ledede jeg de internationale forhandlinger om handel med juridiske tjenester med Indien og 
Sydafrika.

Jeg har stor erfaring med erhvervsmæssige og økonomiske spørgsmål, da jeg har været leder 
af den britiske velgørende organisation Business in the Community, der samarbejder med 
virksomheder for at tilskynde dem til at engagere sig i lokalsamfundet og udvikle potentialet 
hos de mennesker, der arbejder for dem. Takket være denne erfaring kender jeg de 
udfordringer, som de europæiske virksomheder står over for, når de skal afveje den globale 
økonomis krav om konkurrencedygtighed mod deres forpligtelser over for de lokalsamfund, 
de er en del af. Dette gælder specielt for små og mellemstore virksomheder, som stadig er 
drivkraften i den europæiske økonomi, og som ville blive prioriteret højt i mit arbejde som 
handelskommissær; f.eks. er der behov for at give dem bedre adgang til markederne.

II. Uafhængighed

2. Hvordan vil De beskrive Deres pligt til at udføre Deres hverv i 
uafhængighed, og hvordan vil De helt konkret gennemføre dette princip i 
praksis?

Jeg lægger stor vægt på princippet om kommissærernes uafhængighed, som er fastsat i 
traktaten. Det er en central del af Kommissionens måde at arbejde og varetage sine opgaver 
på. Denne uafhængighed gør det muligt for os at lytte til og lære af forskellige synspunkter og 
ud fra dem finde frem til den fælles europæiske interesse. Det er den styrke, som gør det 
muligt for Kommissionen fuldt ud at spille sin rolle som neutral mægler for EU. Det er yderst 
vigtigt, at denne tradition for uafhængighed opretholdes.
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Som De ved, er jeg livsvarigt medlem af det britiske overhus. Jeg kan ikke give afkald på min 
baronessetitel, da jeg har fået den tildelt på livstid. På grund af min titel har jeg en plads i 
overhuset. Under mit mandat som kommissær har jeg taget orlov fra overhuset. Det betyder i 
praksis, at jeg, selv om jeg beholder min titel, hverken deltager i møder i overhuset eller 
deltager i afstemninger, holder taler eller modtager nogen form for godtgørelse i min 
mandatperiode.

3. Kan De give Europa-Parlamentet nærmere oplysninger om Deres nylige 
eller nuværende erhvervsmæssige, økonomiske og politiske interesser og 
positioner og andre former for forpligtelser, som måtte være i 
uoverensstemmelse med Deres fremtidige opgaver?

Jeg har ingen erhvervsmæssige og økonomiske interesser, og mine politiske interesser ville 
supplere min nye rolle og er ikke på nogen måde i uoverensstemmelse med denne rolle. Jeg 
har fuldt kendskab til de regler om etik og integritet, som er fastsat i adfærdskodeksen for 
kommissærerne, og jeg har til hensigt at overholde dem fuldt ud. Som anført i det foregående 
svar har jeg truffet de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der ikke er nogen 
interessekonflikt mellem min status som baronesse og mine opgaver som kommissær.

III. Den Europæiske Unions fremtid

4. Lissabonstrategien er en tiårig strategi, som skal gøre EU til verdens mest 
dynamiske og konkurrencedygtige økonomi i 2010. Lissabonstrategien 
indeholder tre søjler for bæredygtig udvikling: økonomien, sociale 
anliggender og miljøet. 2010 falder sammen med Deres embedsperiode. Hvad 
vil De som medlem af Kommissionen gøre, for at der kan ske fremskridt med 
hensyn til gennemførelsen af Lissabonmålene, og hvor skal hovedvægten efter 
Deres opfattes lægges?

Den fornyede Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse er afgørende for Europas 
økonomiske fremtid og dets evne til at opretholde stærke samfund, som bygger på bæredygtig 
vækst. Det er i det store og hele lykkedes den at samle de europæiske regeringer, parlamenter 
og interesser om et fælles sæt af politiske mål. Det har igen været med til at sikre en mere 
integreret politisk beslutningsproces vedrørende disse spørgsmål i hele Europa.
Lissabonstrategien er afgørende for, at Europa kan forberede sig på de udfordringer, som 
globaliseringen og befolkningens aldring udgør. Kommissionen spiller en vigtig rolle med 
hensyn til at holde reformerne i gang og hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres 
forpligtelser.

Der er også taget en række vigtige skridt på EU-plan. Jeg vil gerne pege på udbyggelsen af 
det indre marked for energi og den ændrede brug af strukturfondene, som nu i højere grad 
fokuserer på projekter, der sigter mod økonomisk fornyelse ved at skabe fornyet vækst og nye 
job. Sidste års forslag om energi og klimaændringer er også et stort skridt fremad.

I praksis betyder dette, at vi må erkende, at Europas økonomiske styrke og skabelsen af mye 
arbejdspladser i EU hænger sammen med vores evne til at konkurrere i den globale økonomi, 
og at vi må arbejde på at skabe åbne globale markeder, hvor de europæiske virksomheder 
behandles retfærdigt, og hvor andre overholder handelsreglerne. Det betyder, at vi må bruge 
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handelsaftaler til at åbne nye muligheder for vækst og udvikling både for Europa og dets 
partnere.

Den nuværende finanskrise vil selvfølgelig skabe en ny og vanskelig situation. Men uanset de 
nuværende problemer må vi bevare et mere langsigtet perspektiv. De grundlæggende 
udfordringer har ikke ændret sig. Vi er stadig nødt til at modernisere vores økonomier og 
forbedre deres evne til at gribe morgendagens muligheder og til at konkurrere med 
økonomiske kraftcentre som bl.a. Kina og Indien. Vi må sikre, at arbejdsstyrken har de 
kvalifikationer, som kræves for at udnytte fremtidens muligheder. Vi er stadig nødt til at 
forberede os på de demografiske ændringer. Det haster mere end nogensinde at skabe en 
økonomi med lave CO2-emissioner. Ved at styrke de grundlæggende elementer i vores 
økonomier kan vi fremskynde genopretningen og gøre den mere holdbar. Lissabonstrategien 
vil også gøre vores økonomier mere fleksible og modstandsdygtige og bedre til at modstå 
fremtidige kriser.

Ud fra et handelsmæssigt synspunkt er vores største udfordring at udforme globaliseringen, så 
den kommer os alle til gode. For eksempel betyder den nuværende økonomiske uro, at der er 
et endnu mere akut behov for en global handelsaftale; det er nødvendigt at opbygge et stærkt 
system af globale handelsregler, som afspejler udviklingslandenes behov og tilfører det 
internationale handelssystem en stærkt tiltrængt dosis tillid.

5. Hvordan vil De forbedre Kommissionens image udadtil?

For mig, der kommer fra Det Forenede Kongerige, er EU-skepsis et velkendt begreb. Men 
samtidig mener jeg, som formanden for Kommissionen, Manuel Barroso, sagde i sin første 
tale til Europa-Parlamentet, at "vores største udfordring ikke er EU-skepsissen hos de få, men 
EU-apatien hos de mange". Udfordringen for såvel kommissærerne som medlemmerne af 
Europa-Parlamentet er at vise, at Europa er relevant og kan tilbyde løsninger på de globale 
udfordringer.

Som kommissær ville jeg fortsat forsøge at finde måder, hvorpå man kan understrege EU's 
relevans for EU-borgernes dagligdag. Den overbevisning, som har været drivkraften bag mit 
tidligere politiske arbejde som EU-tilhænger, er, at Europa skal gøre en positiv forskel for 
almindelige menneskers liv. Inden for handelspolitikken indebærer det efter min mening, at vi 
må sikre, at vi er særlig opmærksomme på behovene i små og mellemstore virksomheder, der 
ofte er godt rustet til at klare sig i en global økonomi, men som står over for yderligere 
udfordringer på grund af deres størrelse og ressourcer.

Borgernes forventninger til EU har ændret sig i de sidste 50 år, ligesom Europa selv og 
verden omkring os har ændret sig. De fleste europæere er enige i, at vores samfund kun kan 
klare nutidens største udfordringer ved en fælles indsats og ved at arbejde på europæisk plan. 
Det gælder specielt for udfordringer som klimaændringer, energipolitik, migration, 
bekæmpelse af global fattigdom og spørgsmål om sikkerhed og retfærdighed. Den nuværende 
økonomiske krise understreger helt tydeligt, hvor indbyrdes forbundne vores økonomier er 
blevet, og at en indsats på nationalt plan ikke er nok. At have relevans for EU-borgerne 
betyder, at vi må vise, at vi forstår disse udfordringer og kan gøre noget ved dem.

Kommissionen har også et stort ansvar for kommunikation. Jeg tror ikke, at det blot drejer sig 
om at sælge EU's politik til borgerne. Der er behov for dialog og debat, hvor EU-
institutionerne inddrager og lytter til EU-borgerne. Ud over at forklare EU's arbejde for 
borgerne må vi lytte til deres ønsker og integrere deres holdninger i vores politiske 
beslutningstagning. Det kan ske direkte eller via Europa-Parlamentet. Som kommissær ville 
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jeg støtte Kommissionens mål om at skabe en livlig offentlig debat om EU's mål og politikker 
– ikke mindst i det land, som jeg kender bedst.

IV. Demokratisk ansvarlighed over for Europa-Parlamentet

6a. Hvordan ser De på Deres demokratiske ansvarlighed over for Europa-
Parlamentet?

Jeg ville fuldt ud respektere og opfylde Kommissionens forpligtelser i henhold til 
rammeaftalen fra 2005, herunder princippet om, at hver kommissær påtager sig det politiske 
ansvar for indsatsen inden for sit ansvarsområde, uden at dette berører princippet om 
Kommissionens kollegialitet.

Jeg har tidligere bestræbt mig på at skabe gode forbindelser med Europa-Parlamentet både i
mit arbejde med Lissabontraktaten og i mine tre år som britisk justitsminister, bl.a. under det 
britiske formandskab i 2005. Jeg mener, at det er af afgørende politisk betydning for EU's 
effektivitet og legitimitet, at kommissærerne og hele kommissærkollegiet står til ansvar over 
for Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet er den eneste direkte valgte EU-institution og 
har fuld demokratisk legitimitet som repræsentant for Europas befolkninger. Europa-
Parlamentet har spillet og spiller fortsat en central rolle i udviklingen af Den Europæiske 
Union ved at give et klart billede af den rolle, som EU spiller for livet i Europa, og ved at 
bringe EU tættere på borgerne. De fremskridt, som Lissabontraktaten medfører – ikke mindst 
gennem de fremskridt, den medfører inden for mit eget område, nemlig handelspolitikken –
vil være med til at konsolidere denne rolle.

I praksis skal Parlamentet kunne udøve sin demokratiske kontrol effektivt. Det betyder, at det 
skal sikres, at det til enhver tid råder over alle de oplysninger, det har brug for for at kunne 
udøve denne kontrol. Jeg vil ligesom mine to forgængere holde Parlamentet fuldt informeret 
på det handelspolitiske område. Efter min mening indebærer det, at jeg skal give Parlamentet 
de samme oplysninger, som gives til Rådet, og at jeg regelmæssigt skal deltage i 
plenarmøderne og stå til rådighed med henblik på at forklare og rapportere om, hvad 
Kommissionen foretager sig, og hvorfor. Jeg mener, at jeg har en klar forpligtelse til at lytte 
opmærksomt til Parlamentets ønsker og virkelig tage hensyn til Parlamentet synspunkter. Jeg 
glæder mig til at fortsætte denne tætte dialog, som jeg allerede har indledt.

6b. Er De ud fra et rent politisk standpunkt af den opfattelse, at et indstillet 
medlem af Kommissionen, såfremt en høring resulterer i en negativ 
konklusion, bør trække sin ansøgning tilbage?

Jeg tilslutter mig fuldt ud det princip, der er fastlagt i rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen, nemlig at formanden for Kommissionen kan anmode 
et medlem af Kommissionen om træde tilbage, hvis Parlamentet udtrykker mistillid til 
vedkommende.

Jeg vil gerne tilføje, at jeg er glad for at få mulighed for at præsentere mig for Parlamentet 
helt i begyndelsen af mit mandat, og inden jeg har påtaget mig store operationelle opgaver.

6c. I hvilket omfang finder De, at De er ansvarlig for Deres tjenestegrenes 
besvarelser af spørgsmål fra Udvalget for Andragender eller andre 
kompetente udvalg? I hvilket omfang anser De Dem for at være ansvarlig over 
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for Europa-Parlamentet, hvis De anmodes om at begrunde eller forklare nogle 
af Kommissionens tidligere handlinger eller undladelser?

Som anført ovenfor accepterer jeg fuldt ud princippet i rammeaftalen om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, ifølge hvilket hvert enkelt medlem af 
Kommissionen skal "påtage sig det politiske ansvar for indsatsen inden for sit ansvarsområde, 
uden at dette berører princippet om Kommissionens kollegialitet". Jeg ville betragte svar fra 
mine tjenestegrene som afgivet på mine vegne og derfor påtage mig det politiske ansvar for 
dem.

Jeg agter at sørge for, at der ikke sker noget brud på Kommissionens ansvar over for Europa-
Parlamentet inden for mine ansvarsområder. Ved overtagelsen af denne portefølje ville jeg 
selvfølgelig revidere og sætte mit eget præg på politikken. Hvis jeg besluttede, at det var 
nødvendigt at ændre tidligere politiske valg eller foretage omlægninger, ville jeg selvfølgelig 
give Parlamentet de nødvendige oplysninger og forklaringer. Jeg er også villig til at begrunde 
eller forklare Kommissionens tidligere handlinger.

6d. Hvad forstår De ved politisk ansvarlighed over for Europa-Parlamentet for 
Deres generaldirektorats/ers arbejde? Hvad agter De at gøre for at sikre, at 
Deres generaldirektorat/er ledes godt?

Jeg står til ansvar over for kommissærkollegiet for mine og Generaldirektoratet for Handels 
aktiviteter, mens min generaldirektør står til ansvar over for mig og kommissærkollegiet for, 
at de retningslinjer, som vi fastsætter for forvaltningen af generaldirektoratet, gennemføres 
korrekt. I mit arbejde som kommissær vil jeg kunne trække på flere års erfaring som minister 
i Det Forenede Kongerige, hvor jeg ledede ministerielle team af forskellig størrelse. Jeg 
mener, at et effektivt teams styrke ligger i at sikre åben diskussion af politikmuligheder og en 
klar forståelse af roller og ansvarsområder.

Jeg vil gerne tilføje, at jeg mener, at forbindelserne mellem kommissærerne og 
tjenestegrenene først og fremmest er baseret på loyalitet, tillid og åbenhed – særlig hvad angår 
kontakter udadtil. Jeg ville forvente, at mine tjenestegrene opretholder den højeste standard af 
faglig integritet og etisk adfærd, som både offentligheden og Europa-Parlamentet kan 
forvente.

Jeg kan forstå, at mange af de løftestænger, som er nødvendige for at sikre, at vi leverer 
offentlig tjeneste på højeste niveau, nu er på plads efter de reformer, som blev gennemført 
under den forrige Kommission. Jeg har til hensigt at udnytte dem fuldt ud. Jeg ville, specielt 
med udgangspunkt i generaldirektoratets årlige forvaltningsplaner og årlige 
aktivitetsrapporter, sikre mig, at Generaldirektoratet for Handels politikmål er klart defineret, 
og at de fremskridt, der gøres, overvåges nøje.

Jeg ville også lægge stor vægt på arbejdet i og anbefalingerne fra de forskellige 
kontrolorganer – generaldirektoratets interne revisionsenhed, Kommissionens 
revisionstjenester og Den Europæiske Revisionsret – samt på det arbejde, som Europa-
Parlamentets ombudsmand udfører. 

Jeg ville hver uge mødes med generaldirektoratets øverste ledelse for at drøfte den politiske 
udvikling og holde løbende kontakt med min generaldirektør. Jeg forventer at blive holdt 
løbende orienteret om vigtige ledelsesspørgsmål, bl.a. om de aktiviteter, der skal sikre, at 
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vores arbejde lever op til de højeste etiske standarder. Og mindst to gange om året ville jeg 
holde et møde med generaldirektøren specielt om intern kontrol og revision.

7. Hvor vigtig mener De, gennemførelsen af det interinstitutionelle 
samarbejde (mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet) er, specielt 
samarbejdet med de relevante EP-udvalg inden for Deres ansvarsområde? 
Hvad betyder for Dem i denne nye sammenhæng gennemskuelighed i den 
interinstitutionelle lovgivningsprocedure mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen og i de interinstitutionelle forbindelser generelt? 

Ud fra min erfaring som leder af det britiske overhus ved jeg præcis, hvor vigtigt et godt 
samarbejde mellem en udøvende magt og et parlament er for, at der kan gennemføres en 
effektiv politik. Det gælder specielt i Det Forenede Kongerige i en situation, hvor 
Labourregeringen ikke har et naturligt flertal i overhuset, hvilket betyder, at det er afgørende, 
at man er i stand til at skabe kontakter og opbygge koalitioner. Så jeg er helt overbevist om, at 
et godt interinstitutionelt samarbejde er afgørende for effektivitet, gennemsigtighed, 
legitimitet og god forvaltningspraksis i EU-institutionerne. 

Gode forbindelser mellem kommissærerne og de relevante udvalg er efter min mening 
altafgørende. Jeg mener, at vi altid bør forsøge at finde frem til måder, hvorpå vi kan forbedre 
disse forbindelser yderligere gennem tættere dialog, mere regelmæssig deltagelse i møderne 
og udveksling af oplysninger. Det er også vigtigt, at Kommissionen hurtigt og grundigt følger 
op på de holdninger, et udvalg har givet udtryk for.

Efter min mening er det en vigtig del af en kommissærs opgaver at stå til ansvar på 
Parlamentets plenarmøder, men også at deltage regelmæssigt i udvalgsmøder både efter 
indbydelse fra udvalget og på eget initiativ. Som anført ovenfor mener jeg, at jeg har pligt til 
at stå til rådighed for udvalgsmedlemmerne. Med udgangspunkt i mine første kontakter i de 
seneste dage vil jeg gerne etablere direkte kontakter med medlemmerne af Europa-
Parlamentet, så jeg ved, hvad der ligger dem på sinde, og hurtigt kan give præcise 
oplysninger. Mit møde med Parlamentet vil være en yderst vigtig lejlighed til at skabe et godt 
arbejdsforhold med de udvalg, som mest direkte dækker mit ansvarsområde, på grundlag af 
gensidig tillid og respekt.

V. Ligestilling

8. Hvilke konkrete foranstaltninger anser De for nødvendige for at sikre, at integreringen 
af ligestillingsaspektet gennemføres inden for Deres ansvarsområde? Har De en politisk 
strategi, og hvilke finansielle og menneskelige ressourcer er efter Deres opfattelse 
nødvendige for at gennemføre integreringen af kønsaspektet på Deres område? 

Jeg ville være den første kvindelige britiske EU-kommissær og den første kvindelige 
handelskommissær, hvilket er bevis for, at kvinder stadig er underrepræsenteret på de højeste 
niveauer i EU. Jeg har haft særlig interesse for ligestillingsspørgsmål i hele min karriere, også 
før jeg blev medlem af parlamentet. Jeg var ansvarlig for oprettelsen af den velgørende 
organisation "Opportunity Now", som stadig er en af de største 
kvinderettighedsorganisationer i Det Forenede Kongerige.
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Jeg mener, at kvinders ligestilling er et område, hvor EU's principper har haft direkte 
betydning for millioner af europæeres liv, arbejds- og levevilkår og lønningsposer. Der 
kræves dog stadig en enorm indsats for at ændre den måde, vores arbejdsliv er struktureret på, 
for at skabe bedre overensstemmelse med kvindernes behov og skabe en bedre balance 
mellem arbejde og privat- og familieliv. EU-institutionerne og medlemsstaterne må arbejde 
videre på at integrere ligestillingsaspektet i alle politikområder og i alle faser af den politiske 
beslutningstagning.

På det handelspolitiske område er det første bidrag, vi kan yde, at anerkende, at handel kan 
hjælpe lande med at komme ud af fattigdom og væk fra subsistenslandbrug, hvilket ofte giver 
kvinderne større økonomiske og uddannelsesmæssige muligheder. Det er en af grundene til, at 
det er vigtigt at målrette vores arbejde med at liberalisere samhandelen, både multilateralt og 
bilateralt, på en måde, som fremmer nye økonomiske muligheder for de fattigste. Jeg vil også 
gerne understrege samarbejdet med civilsamfundet om disse spørgsmål. Mit generaldirektorat 
er i december vært for et møde med civilsamfundet om økonomiske partnerskabsaftaler og 
spørgsmål om muligheder for kvinder og har finansieret undersøgelser fortaget af 
civilsamfundet om kvindespørgsmål.

Med hensyn til praksis i mit generaldirektorat kan jeg forstå, at der er gjort en betydelig 
indsats på forskellige områder, herunder den samlede kønsbalance inden for ledelsen, større 
fokus på balancen mellem arbejde og privatliv og bestræbelser på at skabe større bevidsthed 
om kønsrelaterede spørgsmål. Det glæder mig at kunne bekræfte, at jeg ville støtte mit 
generaldirektorats indsat for at videreføre og udbygge sådanne initiativer, og at jeg ville sikre, 
at der afsættes de nødvendige menneskelige og finansielle ressourcer til arbejdet med at nå 
disse mål.
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