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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤHΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ASHTON

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέρος Α – Γενικές ερωτήσεις

Ι. Στοιχεία προσωπικού και επαγγελματικού χαρακτήρα

1. Ποιες πτυχές των προσόντων σας και της επαγγελματικής σας εμπειρίας 
θεωρείτε ότι είχαν ιδιαίτερη σημασία για το διορισμό σας και τα μελλοντικά 
σας καθήκοντα ως Επιτρόπου; 

Είμαι συνειδητή Ευρωπαία. Υποστήριζα ανέκαθεν την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήμουν 
ανέκαθεν απολύτως πεπεισμένη για την αξία και την αναγκαιότητα μιας αποτελεσματικής 
ΕΕ. Ως Αντιπρόεδρος της Βουλής των Λόρδων, κατόρθωσα να κυρωθεί η συνθήκη της 
Λισαβόνας στη Βουλή αυτή. Διαθέτω πρακτική πείρα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική 
και τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις σε διακυβερνητικό επίπεδο, την οποία απέκτησα 
κυρίως ως Υπουργός Δικαιοσύνης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Συμβούλιο «Δικαιοσύνη και 
Εσωτερικές Υποθέσεις». Με την ιδιότητα αυτή άσκησα την προεδρία του Συμβουλίου κατά 
την περίοδο της βρετανικής προεδρίας του 2005. Ως κοινοβουλευτική υφυπουργός στο 
Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων του ΗΒ, ήμουν επικεφαλής διεθνών 
διαπραγματεύσεων με την Ινδία και τη Νότιο Αφρική σχετικά με τις ανταλλαγές νομικών 
υπηρεσιών.

Η πείρα μου σε επιχειρηματικά και οικονομικά θέματα είναι επίσης σημαντική. Πράγματι, 
ήμουν διευθύντρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Charity Business in the Community» στο 
ΗΒ, η οποία εργάζεται με επιχειρήσεις για να τις ενθαρρύνει να συσφίξουν τους δεσμούς 
τους με τον τοπικό πληθυσμό και να αναπτύξουν το δυναμικό του προσωπικού τους. Χάρη 
σ'αυτήν ακριβώς την πείρα, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίζουν οι 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να εξεύρουν ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων του 
ανταγωνισμού στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας και των υποχρεώσεών τους έναντι 
των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν. Τούτο ισχύει ιδίως για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και που θα αποτελέσουν βασική προτεραιότητά μου ως αρμόδιας για το εμπόριο 
Επιτρόπου, βελτιώνοντας, για παράδειγμα, την πρόσβασή τους στην αγορά. 

II. Ανεξαρτησία 

2. Πώς αντιλαμβάνεστε την υποχρέωση να ασκείτε τα καθήκοντά σας με 
ανεξαρτησία και πώς ακριβώς σκοπεύετε να εφαρμόσετε την αρχή αυτή στην 
πράξη; 

Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην αρχή της ανεξαρτησίας των Επιτρόπων που καθορίζεται 
στη Συνθήκη. Η ανεξαρτησία αυτή αποτελεί το θεμέλιο στο οποίο στηρίζονται η λειτουργία 
της Επιτροπής και η ικανότητά της να εκπληρώνει τα καθήκοντά της. Αυτή ακριβώς η 
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ανεξαρτησία μας επιτρέπει να ακούμε διαφορετικές απόψεις και θέσεις και να αντλούμε από 
αυτές διδάγματα που συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος. 
Αποτελεί τη δύναμη της Επιτροπής που της επιτρέπει να διαδραματίζει πλήρως το ρόλο της 
ως «αμερόληπτου διαμεσολαβητή» για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικό να διαφυλαχθεί αυτή η παράδοση ανεξαρτησίας.

Όπως γνωρίζεται είμαι ισόβιο μέλος. Δεν είμαι σε θέση να αποποιηθώ τον τίτλο της 
«βαρόνης», δεδομένου ότι μου έχει επίσης αποδοθεί δια βίου. Λόγω του τίτλου μου, 
συμμετέχω στη Βουλή των Λόρδων του ΗΒ. Για την περίοδο της θητείας μου ως Επιτρόπου, 
μου έχει χορηγηθεί άδεια από τη Βουλή των Λόρδων. Στην πράξη, τούτο σημαίνει ότι, αν και 
διατηρώ τον τίτλο μου, δεν συμμετέχω στις συνεδριάσεις ούτε στις ψηφοφορίες της Βουλής 
των Λόρδων, δεν εκφωνώ ομιλίες και δεν λαμβάνω καμία αποζημίωση κατά την περίοδο της 
θητείας μου.

3. Θα μπορούσατε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λεπτομέρειες για 
τις πρόσφατες και τις τρέχουσες επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, τα 
οικονομικά και πολιτικά σας συμφέροντα και θέσεις, και οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωση η οποία δεν συμβαδίζει με τα μελλοντικά σας καθήκοντα; 
Απάντηση που θα δοθεί από την Επίτροπο

Δεν έχω κανένα εμπορικό ή χρηματοοικονομικό συμφέρον και τα πολιτικά ενδιαφέροντά μου 
μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά, και οπωσδήποτε συμβατά, με το νέο μου ρόλο. 
Έχω απόλυτη επίγνωση των κανόνων δεοντολογίας και ακεραιότητας του κώδικα 
συμπεριφοράς των Επιτρόπων και σκοπεύω να τους σεβαστώ πλήρως. Όπως ανέφερα στην 
προηγούμενη απάντησή μου, έχω λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσω ότι δεν θα 
υπάρξει κανένα ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητός μου ως βαρόνης και των καθηκόντων μου 
ως Επιτρόπου. 

ΙΙΙ. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4. Η στρατηγική της Λισαβόνας αποτελεί δεκαετή στρατηγική που αποσκοπεί 
να καταστήσει την ΕΕ τη δυναμικότερη και πλέον ανταγωνιστική και 
αειφόρο οικονομία στον κόσμο έως το 2010. Η στρατηγική της Λισαβόνας 
περιλαμβάνει τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης: την οικονομία, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και το περιβάλλον. Το έτος 2010 θα συμπέσει με τη 
λήξη της θητείας σας. Ως Επίτροπος, σε ποιες ενέργειες θα προβαίνατε για να 
επιταχύνετε την πρόοδο των στόχων της Λισαβόνας και, κατά την άποψή 
σας, ποιες θα έπρεπε να είναι οι κύριες προτεραιότητες; 

Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελεί 
κεντρική συνιστώσα του οικονομικού μέλλοντος της Ευρώπης και της ικανότητάς της να 
διατηρεί ισχυρές κοινωνίες εδραιωμένες στην αειφόρο ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή 
κατόρθωσε με επιτυχία να συγκεντρώσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κοινοβούλια και 
συμφέροντα γύρω από έναν και μοναδικό σύνολο πολιτικών στόχων, γεγονός που συνέβαλε 
με τη σειρά του στο να διασφαλιστεί πιο ενοποιημένη χάραξη πολιτικών για τα θέματα αυτά 
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η στρατηγική αυτή είναι ζωτικής σημασίας για να προετοιμαστεί 
η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της γήρανσης του 
πληθυσμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση του 



– 3 –

ρυθμού των μεταρρυθμίσεων και την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους. 

Σημαντικά επίσης μέτρα έχουν ληφθεί και στο επίπεδο της Ένωσης. Θα ήθελα να αναφερθώ 
στην εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και στον αναπροσανατολισμό της χρήσης 
των διαρθρωτικών ταμείων σε έργα στοχοθετημένα στην οικονομική ανανέωση με την 
ανάκαμψη της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι προτάσεις του 
παρελθόντος έτους στον τομέα της ενέργειας και της αλλαγής του κλίματος αποτελούν ένα 
ακόμη βήμα προς τα εμπρός. 

Στην πράξη, τούτο σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωριστεί ότι η οικονομική ισχύς της Ευρώπης 
και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις χώρες μας εξαρτώνται από την ικανότητά μας να 
είμαστε ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε 
να διασφαλίσουμε ανοιχτές παγκόσμιες αγορές, στις οποίες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης και οι διάφορες άλλες σέβονται τους κανόνες εμπορίου. 
Σημαίνει ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι εμπορικές συμφωνίες για τη δημιουργία νέων 
ευκαιριών οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, τόσο για την Ευρώπη όσο και για τους 
εταίρους της.

Προφανώς, η τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση θα δημιουργήσει νέες και δυσχερείς 
συνθήκες. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις σημερινές δυσχέρειες, πρέπει να εξακολουθήσουμε 
να έχουμε ως επίκεντρο το μακροπρόθεσμο μέλλον. Οι βασικές προκλήσεις δεν έχουν 
αλλάξει. Εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού των οικονομιών μας, ούτως ώστε 
να βελτιωθεί η ικανότητά τους να επωφεληθούν από τις αυριανές ευκαιρίες και να 
ανταγωνιστούν τις αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις, όπως την Κίνα και την Ινδία. Πρέπει 
να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό δυναμικό διαθέτει τις κατάλληλες δεξιότητες για να 
επωφεληθεί από τις μελλοντικές ευκαιρίες. Πρέπει ακόμη να προετοιμαστούμε για τις 
δημογραφικές μεταβολές. Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Με την ενίσχυση των βασικών οικονομικών 
μεγεθών μας, μπορούμε να επισπεύσουμε την ανάκαμψή μας και να την διατηρήσουμε 
περισσότερο. Η Λισαβόνα θα επιτρέψει στις οικονομίες μας να γίνουν πιο ευέλικτες και 
εύρωστες και να είναι περισσότερο σε θέση να αντιμετωπίζουν τους μελλοντικούς 
κλυδωνισμούς. 

Στο επίπεδο των συναλλαγών, ο κύριος στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε την 
παγκοσμιοποίηση κατά τρόπο ώστε να επωφελούνται όλοι από αυτήν. Για παράδειγμα, η 
τρέχουσα οικονομική κρίση επιβάλλει επιτακτικά την ανάγκη σύναψης παγκόσμιας 
εμπορικής συμφωνίας· είναι εξίσου σημαντικό να αναπτυχθεί ένα ισχυρό σύστημα 
παγκόσμιων εμπορικών κανόνων που θα αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων 
χωρών και θα αποκαταστήσουν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη στο διεθνές εμπορικό 
σύστημα.

5. Με ποιο τρόπο προτίθεστε να βελτιώσετε τη δημόσια εικόνα της 
Επιτροπής; 

Ως βρετανή υπήκοος, γνωρίζω τι σημαίνει ευρω-σκεπτικισμός. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι, 
όπως έχει δηλώσει ο Πρόεδρος κ. Μπαρόζο στην πρώτη ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, «η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι ο ευρω-
σκεπτικισμός των ολίγων, αλλά η ευρω-απάθεια των πολλών». Το καθήκον μας, τόσο ως 
Επιτρόπων όσο και ως Ευρωβουλευτών, είναι να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη είναι σημαντική 
και ικανή να προσφέρει λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις. 
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Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, θα εξακολουθήσω να αναζητώ τρόπους για να προβάλω 
τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή 
είναι η πεποίθηση που ενέπνευσε το πολιτικό μου έργο ως φιλοευρωπαίας στο παρελθόν, 
δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών 
της. Στον τομέα της εμπορικής πολιτικής, τούτο σημαίνει κατ' εμέ ότι πρέπει να δώσουμε 
ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν 
πολύ συχνά τα μέσα για να ευδοκιμήσουν σε μια παγκόσμια οικονομία, αλλά βρίσκονται 
αντιμέτωπες με επιπλέον προβλήματα στο πλαίσιο αυτό λόγω των διαστάσεων και των πόρων 
τους.

Οι προσδοκίες που έχουν οι πολίτες από την ΕΕ έχουν αλλάξει κατά τα τελευταία πενήντα 
χρόνια, όπως έχει αλλάξει και η ίδια η Ευρώπη και ο κόσμος γύρω μας. Οι περισσότεροι 
Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές από τις 
σημαντικότερες σημερινές προκλήσεις μόνο συλλογικά και εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Τούτο ισχύει ιδίως για προβλήματα όπως η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή 
πολιτική, η μετανάστευση, η μείωση της παγκόσμιας ένδειας και για ζητήματα που αφορούν 
την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Η τρέχουσα οικονομική κρίση καταδεικνύει σαφέστατα ότι 
οι οικονομίες μας είναι πλέον αλληλένδετες και ότι μια δράση σε εθνική κλίμακα δεν 
επαρκεί. Αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στους Ευρωπαίους, πρέπει να δείξουμε ότι 
καταλαβαίνουμε τις προκλήσεις αυτές και ότι είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε. 

Η Επιτροπή έχει επίσης σημαντική ευθύνη στον τομέα της επικοινωνίας. Θεωρώ ότι το θέμα 
δεν είναι απλώς να πωληθούν οι ευρωπαϊκές πολιτικές στο κοινό, αλλά να εξασφαλιστεί μια 
διαδικασία διαλόγου και συζήτησης, στην οποία τα ευρωπαϊκά όργανα ζητούν τη συμμετοχή 
και τη γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν πρέπει να αρκούμαστε στο να εξηγούμε τη δράση 
της ΕΕ στους πολίτες, αλλά οφείλουμε επίσης να ακούμε τις ανησυχίες τους και να 
λαμβάνουμε υπόψη τις απόψεις τους στη χάραξη των πολιτικών μας. Τούτο μπορεί να γίνει 
άμεσα ή μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως Επίτροπος, θα υποστηρίξω το στόχο της 
Επιτροπής να αρχίσει ζωντανή δημόσια συζήτηση για τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ, 
τουλάχιστον στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα.

IV. Δημοκρατική λογοδοσία προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

6a. Πώς αντιλαμβάνεστε τη λογοδοσία σας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Θα σεβαστώ στο έπακρο και θα εφαρμόσω τις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει η Επιτροπή 
βάσει της συμφωνίας-πλαισίου του 2005, συμπεριλαμβανομένης της αρχής που υπαγορεύει 
ότι, με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της 
Επιτροπής φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης στον τομέα τον οποίο έχει αναλάβει.

Στο παρελθόν, απευθύνθηκα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων μου που συνδέονταν με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όσο και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου ως Υπουργού Δικαιοσύνης του ΗΒ επί μία τριετία, καθώς και 
στο πλαίσιο της βρετανικής προεδρίας του 2005. Θεωρώ ότι είναι θεμελιώδους πολιτικής 
σημασίας για την αποτελεσματικότητα και τη νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
γεγονός ότι οι Επίτροποι και ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων λογοδοτεί έναντι του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγόμενο 
ευρωπαϊκό όργανο και απολαύει πλήρους δημοκρατικής νομιμότητας, δεδομένου ότι 
αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους πολίτες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει 
και εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης, παρέχοντας σαφή εικόνα του ρόλου της ΕΈ στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και 
φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Οι βελτιώσεις που έχει επιφέρει η 
συνθήκη της Λισαβόνας – έστω και μόνο οι βελτιώσεις που αφορούν τον δικό μου τομέα 
αρμοδιοτήτων – θα συμβάλουν στην εδραίωση του ρόλου αυτού.

Στην πράξη, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τον δημοκρατικό του έλεγχο 
με αποτελεσματικότητα, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη διάθεση 
όλων των πληροφοριών που χρειάζεται για την άσκηση του ελέγχου αυτού. Αναλαμβάνω τη 
δέσμευση, όπως έγινε και με τους δύο προκατόχους μου, να τηρώ πλήρως ενήμερο το 
Κοινοβούλιο στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. Κατά την άποψή μου, τούτο σημαίνει ότι 
θα πρέπει να παρέχω στο Κοινοβούλιο τις πληροφορίες που ανταλλάσσω με το Συμβούλιο, 
καθώς και να συμμετέχω τακτικά στις συνόδους ολομελείας του και να είμαι έτοιμη να εξηγώ 
και να αναφέρω τι κάνει η Επιτροπή και γιατί. Θεωρώ καθήκον μου να ακούω με προσοχή τις 
ανησυχίες του Κοινοβουλίου και να λαμβάνω σοβαρά υπόψη τις απόψεις του. Ανυπομονώ να 
συνεχίσω το στενό αυτό διάλογο που έχω ήδη ξεκινήσει.

6β. Από αυστηρώς πολιτική σκοπιά, θεωρείται ότι σε περίπτωση αρνητικής 
έκβασης μιας ακρόασης, ο/η ενδιαφερόμενος/η ορισθείς/σα επίτροπος θα 
πρέπει να αποσύρει την υποψηφιότητά του/της;

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την αρχή της συμφωνίας-πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής μπορεί να ζητήσει από ένα μέλος της Επιτροπής να παραιτηθεί, αν το Κοινοβούλιο 
εκφράσει έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντί του. 

Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι είμαι ευτυχής που έχω τη δυνατότητα να παρουσιαστώ 
ενώπιον του Κοινοβουλίου στην αρχή της θητείας μου, πριν ακόμη αναλάβω σημαντικές 
επιχειρησιακές αρμοδιότητες.

6γ. Μέχρι ποιο βαθμό θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνη για τις απαντήσεις που 
δίδουν οι υπηρεσίες σας στο Κοινοβούλιο εν συνεχεία ερωτήσεων που 
διατυπώνονται από την επιτροπή αναφορών ή άλλες αρμόδιες επιτροπές; Σε 
περίπτωση που κληθείτε να δικαιολογήσετε ή να εξηγήσετε παλαιότερες 
πράξεις ή παραλείψεις της Επιτροπής, σε ποιο βαθμό κρίνετε τον εαυτόν σας 
υπεύθυνο έναντι του Κοινοβουλίου;

Όπως ανέφερα προηγουμένως, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την αρχή της συμφωνίας-πλαισίου 
για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, δυνάμει της οποίας 
«με την επιφύλαξη της αρχής της συλλογικότητας της Επιτροπής, κάθε μέλος της Επιτροπής 
φέρει την πολιτική ευθύνη της δράσης στον τομέα τον οποίο έχει αναλάβει». Θεωρώ ότι οι 
απαντήσεις που παρέχουν οι υπηρεσίες μου παρέχονται εξ ονόματός μου και θα αναλάβω, 
επομένως, την πολιτική ευθύνη που απορρέει από αυτές. 

Πρόθεσή μου είναι να εξασφαλίσω την άνευ κενών λογοδοσία της Επιτροπής προς το 
Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά στους τομείς της αρμοδιότητάς μου. Επειδή έχω μόλις αναλάβει 
το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο, είναι φανερό ότι θα επανεξετάσω τις πολιτικές αυτές και ότι θα 
θέσω την προσωπική μου σφραγίδα σ' αυτές. Αν αποφασίσω ότι πρέπει να επανέλθω στις 
προηγούμενες στρατηγικές επιλογές ή να τις τροποποιήσω, θα ενημερώσω οπωσδήποτε το 
Κοινοβούλιο, εξηγώντας του κατά τον δέοντα τρόπο τη θέση μου. Είμαι επίσης έτοιμη να 
δικαιολογήσω ή να εξηγήσω τις προηγούμενες ενέργειες της Επιτροπής.
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6δ. Πώς αντιλαμβάνεσθε την έννοια της πολιτικής ευθύνης ενώπιον του
Κοινοβουλίου για τις δραστηριότητες της δικής σας Γενικής Διεύθυνσης ή 
των δικών σας Γενικών Διευθύνσεων; Με ποιες ενέργειες προτίθεσθε να 
εξασφαλίσετε την καλή διαχείριση της/των δικής/κών σας Γενικής/κών 
Διεύθυνσης/Διευθύνσεων; 

Είμαι υπόλογη στο Σώμα των Επιτρόπων για τις δραστηριότητές μου και για τις 
δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, ενώ ο Γενικός Διευθυντής μου είναι 
υπόλογος σ' εμένα και στο Σώμα των Επιτρόπων για την ορθή εφαρμογή των 
κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουμε και για τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως Επιτρόπου, θα βασιστώ στην πολυετή 
κυβερνητική εμπειρία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικεφαλής διαφόρων υπουργικών 
ομάδων. Είμαι πεπεισμένη ότι η ισχύς και η αποτελεσματικότητα μιας ομάδας εξαρτώνται 
από την ικανότητά της να διασφαλίζει ανοιχτή συζήτηση όσον αφορά τις πολιτικές επιλογές 
και σαφή κατανόηση των ρόλων και των ευθυνών.

Επιπλέον, θα πρόσθετα ότι οι σχέσεις μεταξύ των επιτρόπων και των υπηρεσιών τους 
βασίζονται πρωτίστως στην αφοσίωση, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια - ιδίως όσον 
αφορά τις εξωτερικές επαφές. Θα ζητήσω από τις υπηρεσίες μου να διατηρήσουν την 
επαγγελματική τους ακεραιότητα στον υψηλότερο δυνατό βαθμό και την δεοντολογική 
συμπεριφορά που αναμένεται τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από το Κοινοβούλιο.

Γνωρίζω ότι μετά τις μεταρρυθμίσεις της τελευταίας Επιτροπής, είναι ήδη διαθέσιμα πολλά 
από τα μέσα που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε όσο το δυνατό υψηλότερα επίπεδα 
δημόσιας υπηρεσίας και σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω πλήρως. Βασιζόμενη ιδίως στα 
ετήσια σχέδια διαχείρισης και στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Γενικής 
Διεύθυνσης, θα διασφαλίσω το σαφή καθορισμό των πολιτικών στόχων της Γενικής 
Διεύθυνσης Εμπορίου και τη στενή παρακολούθηση της προόδου. 

Θα δώσω επίσης όλη τη δέουσα προσοχή στις εργασίες και τις συστάσεις των διαφόρων 
οργανισμών ελέγχου, και συγκεκριμένα στην ικανότητα εσωτερικού ελέγχου της Γενικής 
Διεύθυνσης, στις υπηρεσίες ελέγχου της Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Λογιστικό Συνέδριο, 
καθώς και στις εργασίες του διαμεσολαβητή του Κοινοβουλίου σας. 

Θα συνεδριάζω εβδομαδιαίως με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης για 
την εξέταση των πολιτικών εξελίξεων, ενώ συγχρόνως θα βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία 
με τον Γενικό Διευθυντή. Θα ζητήσω να ενημερώνομαι σε τακτική βάση για τα σημαντικά 
θέματα διαχείρισης, καθώς και για τις δραστηριότητες που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι 
η εργασία μας είναι σύμφωνη με τα αυστηρότερα δεοντολογικά πρότυπα. Τουλάχιστον δύο 
φορές ετησίως θα συνεδριάζω με τον Γενικό Διευθυντή ειδικά για τους εσωτερικούς ελέγχους 
και το λογιστικό έλεγχο.

7. Πόσο σημαντική θα θεωρούσατε την εφαρμογή της διοργανικής 
συνεργασίας (Επιτροπή-Κοινοβούλιο), κυρίως με τις αρμόδιες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές που άπτονται του δικού σας τομέα 
αρμοδιότητας; Στο νέο αυτό πλαίσιο, ποια είναι κατά τη γνώμη σας η έννοια 
της λέξης διαφάνεια στο πλαίσιο της διοργανικής νομοθετικής διαδικασίας 
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μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
συγκεκριμένα, και των διοργανικών σχέσεων γενικά; 

Από την εμπειρία μου ως επικεφαλής της Βουλής των Λόρδων, γνωρίζω πόσο σημαντική 
είναι η καλή συνεργασία μεταξύ του εκτελεστικού σώματος και του Κοινοβουλίου για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Τούτο ισχύει ιδίως στο 
πλαίσιο του ΗΒ, όπου η κυβέρνηση των εργατικών δεν διαθέτει φυσική πλειοψηφία στην 
Άνω Βουλή, γεγονός που σημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας να προσεγγίσει τους πολίτες 
και να δημιουργήσει συνασπισμούς. Έτσι, είμαι απολύτως πεπεισμένη ότι η ικανοποιητική 
διοργανική συνεργασία είναι καθοριστικής σημασίας για την αποδοτικότητα, τη διαφάνεια, 
τη νομιμοποίηση και τη χρηστή διακυβέρνηση των οργάνων της ΕΕ. 

Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδες να τηρούνται καλές σχέσεις μεταξύ των Επιτρόπων και των 
αντίστοιχων επιτροπών τους. Πιστεύω ότι θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να βρίσκουμε 
τρόπους για την περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων αυτών, με στενότερο διάλογο, 
τακτικότερη παρακολούθηση και μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι επίσης 
σημαντικό να δίνει η Επιτροπή συνέχεια στις απόψεις που εκφράζει μια επιτροπή του 
Κοινοβουλίου γρήγορα και με σφαιρικό τρόπο. 

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό μέρος των καθηκόντων ενός Επιτρόπου να είναι υπόλογος στις 
ολομέλειες του Κοινοβουλίου, αλλά και να παρακολουθεί τακτικά τις συνεδριάσεις των 
επιτροπών, τόσο κατόπιν προσκλήσεως της εκάστοτε επιτροπής όσο και κατόπιν δικής του 
πρωτοβουλίας. Όπως ανέφερα ήδη, πιστεύω ότι έχω χρέος να είμαι διαθέσιμη στα μέλη των 
επιτροπών. Με βάση τις πρώτες επαφές μου των τελευταίων ημερών, θα ήθελα να καθιερώσω 
σχέσεις άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να 
είμαι ενήμερη για τα θέματα που τους απασχολούν και να τους παρέχω γρήγορα σαφείς 
πληροφορίες. Η εισήγησή μου στο Κοινοβούλιο θα αποτελέσει την πρώτη σημαντική 
ευκαιρία για την καθιέρωση καλών σχέσεων εργασίας με τις επιτροπές που θα ασχολούνται 
πιο άμεσα με τον τομέα αρμοδιοτήτων μου, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.

V. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

8. Ποια συγκεκριμένα μέτρα κρίνετε απαραίτητα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η 
έννοια της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών θα εφαρμοσθεί στον τομέα της 
αρμοδιότητάς σας; Έχετε κάποια πολιτική στρατηγική και ποιους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους κρίνετε απαραίτητους για την εφαρμογή αυτής της έννοιας της 
ισότητας σε όλους τους τομείς που συνιστούν το χαρτοφυλάκιό σας; 

Θα είμαι η πρώτη βρετανή ευρωπαία Επίτροπος και η πρώτη γυναίκα Επίτροπος Εμπορίου, 
γεγονός που καταδεικνύει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται ακόμη στα ανώτατα επίπεδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλη την πολιτική σταδιοδρομία μου, πριν ακόμη συμμετάσχω 
στο Κοινοβούλιο, τα θέματα ισότητας των φύλων με απασχολούσαν ιδιαίτερα. Ήμουν 
υπεύθυνη για τη δημιουργία της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Opportunity Now» που 
παραμένει μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιστεύω ότι η ισότητα των γυναικών είναι ένας τομέας στον οποίο οι αρχές της ΕΕ έχουν 
αγγίξει άμεσα τις ζωές, τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης και τις αμοιβές εκατομμυρίων 
Ευρωπαίων. Ωστόσο, πολλά μένει ακόμη να γίνουν στην αναδιαμόρφωση του τρόπου 
δόμησης της επαγγελματικής μας ζωής, ούτως ώστε να μπορεί να εκφράζει τις ανάγκες των 
γυναικών και τη χρυσή τομή μεταξύ εργασίας, ιδιωτικής ζωής και οικογένειας. Τα όργανα 
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της ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να εξακολουθήσουν να ενσωματώνουν τη διάσταση της 
ισότητας των γυναικών σε όλους τους πολιτικούς τομείς και σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας χάραξης πολιτικών.

Όσον αφορά την εμπορική πολιτική, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας την 
ικανότητα του εμπορίου να βοηθά τις χώρες να απομακρυνθούν από μόνες τους από τη 
φτώχια και τη γεωργία συντήρησης, γεγονός που πολλές φορές σημαίνει μεγαλύτερες 
οικονομικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τις γυναίκες. Αυτός είναι ένας από τους λόγους 
για τον οποίο είναι σημαντικό να κατευθύνουμε τις εργασίες για την ελευθέρωση του 
εμπορίου, τόσο σε πολυμερές όσο και σε διμερές επίπεδο, κατά τρόπο που να ενθαρρύνει 
νέες οικονομικές ευκαιρίες για τους πλέον ενδεείς. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τη 
δέσμευση έναντι της κοινωνίας των πολιτών επ' αυτών των θεμάτων. Η Γενική Διεύθυνσή 
μου θα φιλοξενήσει, τον Δεκέμβριο, συνεδρίαση της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με 
θέματα που αφορούν τις Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) και τις ευκαιρίες 
για τις γυναίκες, και έχει χρηματοδοτήσει μελέτες της κοινωνίας των πολιτών για θέματα 
σχετικά με τις γυναίκες.

Όσον αφορά την πρακτική εντός της Γενικής Διεύθυνσής μου, γνωρίζω ότι έχουν καταβληθεί 
τεράστιες προσπάθειες από πολλές απόψεις, συμπεριλαμβανομένων της γενικής ισορροπίας 
εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών μεταξύ των διευθυντών, της μεγαλύτερης προσοχής 
στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και των προσπαθειών για 
την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση ως προς τα θέματα που αφορούν το φύλο. Επιβεβαιώνω με 
ευχαρίστηση ότι θα υποστηρίξω τη Γενική μου Διεύθυνση στην επιδίωξη και εμβάθυνση των 
πρωτοβουλιών αυτών, διασφαλίζοντας επίσης τους απαιτούμενους ανθρώπινους και 
χρηματοοικονομικούς πόρους για την επιδίωξη των στόχων αυτών.
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