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EUROOPAN PARLAMENTTI
KOMISSAARI ASHTONIN VASTAUKSET

PARLAMENTIN KYSYMYKSIIN

Osa A – Yleiset kysymykset

I. Henkilökohtaiset ja työkokemukseen liittyvät asiat

1. Minkä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueiden katsotte 
vaikuttaneen erityisesti nimitykseenne, ja mitä niistä pidätte erityisen 
merkittävinä tulevaa komission jäsenen roolia ajatellen?

Olen vannoutunut Euroopan yhdentymisen kannattaja ja työni Euroopan unionin hyväksi 
tunnetaan. Uskon vahvasti, että tehokkaasti toimiva Euroopan unioni on Euroopan 
tulevaisuuden kannalta arvokas ja välttämätön rakenne. Toimiessani ylähuoneen johtajana 
onnistuin ajamaan siellä läpi Lissabonin sopimuksen. Minulla on käytännön kokemusta EU-
politiikasta ja hallitustenvälisistä neuvotteluista erityisesti ajalta, jolloin osallistuin oikeus- ja 
sisäasiain neuvoston työhön Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusministerinä. Yhdistyneen 
kuningaskunnan puheenjohtajakaudella vuonna 2005 toimin myös oikeus- ja sisäasiain 
neuvoston puheenjohtajana. Toimiessani Yhdistyneen kuningaskunnan perustuslakiasioiden 
ministeriön (Department for Constitutional Affairs, nyk. oikeusministeriö) parlamentaarisena 
valtiosihteerinä johdin oikeudellisten yksikköjen käymiä kansainvälisiä kauppaneuvotteluja 
Intian ja Etelä-Afrikan kanssa.

Minulla on vankka kokemus yritystoiminnasta ja talousasioista, sillä olen toiminut brittiläisen 
hyväntekeväisyysjärjestön Business in the Community johtajana. Järjestö kannustaa yrityksiä 
toimimaan lähiyhteisöissään ja kehittämään työntekijöidensä toimintamahdollisuuksia. Tämän 
kokemuksen perusteella tunnen haasteet, joiden edessä eurooppalaiset yritykset ovat 
pyrkiessään täyttämään maailmantalouden kilpailukykyvaatimukset samalla kun niiden olisi 
huolehdittava velvollisuuksistaan ympäröivää yhteisöä kohtaan. Tämä koskee erityisesti 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat edelleen Euroopan talouden liikkeellepaneva voima. 
Ne tulevat olemaan ensisijainen painopiste myös kauppapolitiikan komissaarin tehtävässäni, 
ja pyrin esimerkiksi parantamaan näiden yritysten markkinoille pääsyä.

II. Riippumattomuus 

2. Miten kuvailisitte velvollisuuttanne hoitaa tehtäviänne riippumattomasti ja 
miten aiotte konkreettisesti noudattaa tätä periaatetta?

Pidän perustamissopimuksissa vahvistettua komission jäsenten riippumattomuuden periaatetta 
erittäin tärkeänä. Se on komission toiminnan keskeinen perusta, joka antaa sille edellytykset 
suorittaa tehtävänsä. Riippumattoman asemansa ansiosta komission jäsenet voivat ottaa 
huomioon erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä ja tiivistää niiden pohjalta keskeiset ajatukset 
Euroopan yhteisten etujen edistämiseksi. Tämä on komission vahvuus, jonka ansiosta se voi 
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täysimääräisesti täyttää tehtävänsä Euroopan unionin etujen vilpittömänä puolestapuhujana. 
On hyvin tärkeää säilyttää tämä riippumattomuuden perinne.

Kuten tiedätte, minulle on myönnetty elinikäinen päärinarvo. En voi luopua siihen liittyvästä 
paronittaren arvonimestä, koska se on annettu minulle koko elinajakseni. Aatelisarvoon liittyy 
myös elinikäinen jäsenyys Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin ylähuoneessa. Olen 
kuitenkin pyytänyt ylähuoneesta virkavapautta siksi aikaa kun hoidan tehtäviäni komission 
jäsenenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka säilytän arvonimeni, en komissaarina 
ollessani osallistu ylähuoneen istuntoihin enkä äänestyksiin, en pidä siellä puheita enkä nosta 
kulukorvauksia.

3. Voitteko antaa Euroopan parlamentille yksityiskohtaisia tietoja 
viimeaikaisista ja nykyisistä taloudellisista ja poliittisista kytköksistänne ja 
toimistanne sekä muista sitoumuksista, jotka saattavat olla ristiriidassa 
tulevien tehtävienne kanssa?

Minulla ei ole liiketoimintaan liittyviä eikä muitakaan taloudellisia kytköksiä. Poliittiset 
intressini puolestaan täydentävät uutta tehtävääni. Ne eivät ole millään tavoin ristiriidassa sen 
kanssa. Olen tietoinen komission jäsenten toimintasääntöihin sisältyvistä eettisistä ohjeista ja 
aion noudattaa niitä kaikilta osin. Kuten edelliseen kysymykseen antamassani vastauksessa 
totesin, olen toteuttanut tarvittavat toimet sen varmistamiseksi, etteivät asemani paronittarena 
ja toisaalta tehtäväni komission palveluksessa joudu keskenään ristiriitaan.

III. Euroopan unionin tulevaisuus 

4. Lissabonin strategia on kymmenvuotisstrategia, jolla pyritään tekemään 
Euroopan unionista maailman dynaamisin, kilpailukykyisin ja kestävin talous 
vuoteen 2010 mennessä. Strategiaan sisältyvät kestävän kehityksen kolme 
pilaria: talous, sosiaaliasiat ja ympäristö. Toimikautenne päättyy juuri 
vuoteen 2010. Miten Te komission jäsenenä toimisitte vauhdittaaksenne 
Lissabonin tavoitteiden toteutumista, ja mitkä olisivat mielestänne tärkeimmät 
painopistealueet?

Lissabonin uudistettu kasvu- ja työllisyysstrategia on Euroopan talouden tulevaisuuden 
kannalta keskeinen, sillä siihen perustuu kykymme pitää yllä kestävään kasvuun perustuvia 
voimakkaita yhteiskuntia. Lissabonin strategian avulla on onnistuneesti yhdistetty Euroopan 
hallitukset ja parlamentit ajamaan yhteisiä etuja yhteisten tavoitteiden pohjalta. Tämä on 
osaltaan myötävaikuttanut siihen, että eri puolilla Eurooppaa on voitu toteuttaa näissä 
kysymyksissä yhdenmukaisempaa politiikkaa. Strategialla on keskeinen merkitys, kun 
Eurooppa valmistautuu globalisaation ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. 
Komissiolla on tärkeä tehtävä pitää yllä uudistushenkeä ja auttaa jäsenvaltioita täyttämään 
sitoumuksensa. 

Myös unionin tasolla on tapahtunut merkittävää edistymistä. Haluan mainita tässä yhteydessä 
erityisesti energian sisämarkkinoiden syventämisen ja rakennerahastojen suuntaamisen 
talouden uudistamiseen tähtääviin hankkeisiin kasvua ja työllisyyttä tukemalla. Viime vuonna 
esitetyt energiaa ja ilmastonmuutosta koskevat ehdotukset ovat toinen tärkeä edistysaskel. 
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Käytännössä tämä tarkoittaa sen tunnustamista, että Euroopan talouskasvu ja työllisyyden 
edistäminen ovat sidoksissa Euroopan kilpailukykyyn maailmantaloudessa. Meidän on 
pyrittävä varmistamaan maailmanmarkkinoiden avoimuus, niin että eurooppalaiset yritykset 
voivat toimia reilussa kilpailuympäristössä, jossa kaikki noudattavat kansainvälisen kaupan 
sääntöjä. Kauppasopimusten avulla voimme luoda uusia mahdollisuuksia sekä Euroopan että 
sen kumppanien kasvulle ja kehitykselle.

Tämänhetkinen finanssikriisi tekee tietysti tilanteesta entistä vaikeamman. Ajankohtaisista 
vaikeuksista huolimatta meidän on kuitenkin luotava katseemme tulevaisuuteen pidemmällä 
aikavälillä. Keskeiset haasteet eivät ole muuttuneet. Talouselämässä tarvitaan edelleen 
uudistuksia. Meidän on parannettava talouden edellytyksiä tarttua huomispäivän 
mahdollisuuksiin ja kilpailla muun muassa Kiinan ja Intian kaltaisten nousevien 
talousmahtien kanssa. Meidän on huolehdittava siitä, että Euroopassa on riittävästi 
ammattitaitoista työvoimaa, joka pystyy hyödyntämään tulevaisuuden 
työllistymismahdollisuuksia. Myös väestörakenteen muutos vaatii valmistautumista. Vähän 
hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaan talouteen olisi siirryttävä niin pian kuin mahdollista. 
Vahvistamalla talouselämän perustaa voimme nopeuttaa talouden elpymistä ja tehdä siitä 
kestävämpää. Lissabonin strategian ansiosta Euroopan taloudesta tulee joustavampi ja 
vastustuskykyisempi, ja se kestää paremmin häiriöitä myös tulevaisuudessa.

Kauppapolitiikassa suurimpana haasteena on muovata globalisoitumista meidän kaikkien 
yhteisten etujen mukaisesti. Vain yhden esimerkin mainitakseni totean, että tämänhetkiset 
talouden myllerrykset korostavat entisestään tarvetta maailmanlaajuisen kauppasopimuksen 
tekemiseen. Olisi laadittava maailmanlaajuiset kansainvälisen kaupan säännöt, joissa otetaan 
huomioon kehitysmaiden tarpeet. Näin voitaisiin luoda uutta uskoa kansainväliseen 
kauppajärjestelmään.

5. Miten aiotte parantaa komission julkista kuvaa? 

Yhdistyneen kuningaskunnan edustajalle euroskeptisyys ei ole mikään vieras käsite. Olen 
kuitenkin samaa mieltä kuin puheenjohtaja Barroso, joka ensimmäisessä Euroopan 
parlamentille pitämässään puheessa totesi, että suurin haasteemme ei ole muutamien ihmisten 
euroskeptisyys vaan monien euroapatia. Komission jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten 
yhteisenä haasteena on osoittaa, että Euroopan unionilla on merkitystä ja että se pystyy 
tarjoamaan ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin. 

Komission jäsenenä pyrin edelleen etsimään keinoja korostaa EU:n merkitystä tavallisten 
unionin kansalaisten arjessa. Myös aiempi poliittinen toimintani EU:n puolesta on perustunut 
siihen vakaumukseen, että EU:n on oltava näkyvillä tavallisten ihmisten arjessa positiivisella 
tavalla. Kauppapolitiikassa tämä tarkoittaa nähdäkseni sitä, että kiinnitetään erityistä 
huomiota pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Vaikka niillä on usein hyvät 
edellytykset menestyä maailmantaloudessa, niiden koko ja resurssien määrä aiheuttavat niille 
ylimääräisiä haasteita. 

Kansalaisten odotukset EU:ta kohtaan ovat muuttuneet kuluneiden 50 vuoden aikana sitä 
mukaa kuin EU ja maailma sen ympärillä ovat muuttuneet. Useimmat eurooppalaiset ovat 
ymmärtäneet, että moniin nykypäivän suurimmista haasteista voidaan puuttua vain 
yhdistämällä voimat ja toteuttamalla toimia koko Euroopan tasolla. Tämä koskee erityisesti 
ilmastonmuutokseen, energiapolitiikkaan, muuttoliikkeeseen, köyhyyden poistamiseen 
maailmasta sekä turvallisuuteen ja oikeusasioihin liittyviä haasteita. Meneillään oleva 
talouskriisi korostaa sitä, että eri maiden talouselämät ovat erottamattomasti sidoksissa 
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toisiinsa ja että ongelmia ei voida ratkaista pelkästään kansallisin toimin. Jos haluamme 
näyttää kansalaisille, että EU:lla on merkitystä, meidän on osoitettava, että ymmärrämme 
nämä haasteet ja olemme valmiit kohtaamaan ne. 

Viestintä ja tiedottaminen on yksi komission toiminnan tärkeä vastuualue. Mielestäni siinä ei 
ole kyse pelkästään siitä, että suuri yleisö saadaan kannattamaan EU:n linjauksia. Kyseessä on 
keskustelu, vuoropuhelu, jossa EU:n toimielimet myös kuuntelevat unionin kansalaisia ja 
kysyvät heidän mielipiteitään eri asioista. Sen lisäksi, että selostamme EU:n toimintaa 
kansalaisille, meidän on myös kuunneltava heidän huolenaiheitaan ja otettava heidän 
näkemyksensä huomioon toiminnan suunnittelussa. Tämä voi tapahtua joko suoraan tai 
Euroopan parlamentin välityksellä. Komission jäsenenä pyrin tukemaan komission tavoitetta 
saada aikaan vilkas kansalaiskeskustelu EU:n tavoitteista ja politiikoista – erityisesti siinä 
maassa, jonka parhaiten tunnen.

IV. Demokraattinen vastuu Euroopan parlamentille

6a. Miten katsotte olevanne vastuussa Euroopan parlamentille?

Tulen kaikilta osin noudattamaan vuoden 2005 puitesopimukseen perustuvia komission 
sitoumuksia. Tämä koskee myös periaatetta, jonka mukaan jokainen komission jäsen kantaa 
poliittisen vastuun toimista tehtäviinsä kuuluvalla alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
komission kollegiaalisuuden periaatteeseen.

Olen jo aiemmissa tehtävissäni pyrkinyt luomaan yhteyksiä Euroopan parlamenttiin sekä 
Lissabonin sopimuksen vahvistamisen yhteydessä että toimiessani kolme vuotta maani 
oikeusministerinä, muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakaudella vuonna 
2005. Uskon, että Euroopan unionin tehokkuuden ja oikeutuksen kannalta on poliittisesti 
olennaisen tärkeää, että komission jäsenet ovat sekä yksittäin että kollegiona vastuussa 
Euroopan parlamentille. Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittu EU:n 
toimielin, ja tällä perusteella sillä on täysi demokraattinen oikeutus Euroopan kansalaisten 
edustajana. Euroopan parlamentti on ollut ja se on edelleen keskeisessä asemassa Euroopan 
unionin kehittämisessä. Sillä on vahva näkemys sekä EU:n tehtävästä unionin kansalaisten 
elämässä että siitä, miten unioni voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia. Lissabonin 
sopimukseen liittyvä myönteinen kehitys (muun muassa kauppapolitiikan alalla) auttaa
lujittamaan tätä asemaa entisestään.

Käytännössä parlamentin on voitava harjoittaa demokraattista valvontavaltaansa tehokkaasti. 
Tätä varten se tarvitsee ajoissa täydelliset tiedot tällaisen valvonnan harjoittamista varten. 
Kahden edeltäjäni tavoin olen sitoutunut antamaan Euroopan parlamentille kaikki sen 
tarvitsemat tiedot kauppapolitiikan alalla. Mielestäni tämä tarkoittaa sitä, että parlamentin 
olisi saatava samat tiedot kuin neuvosto. Olen myös valmis osallistumaan säännöllisesti 
parlamentin täysistuntoihin ja antamaan muulloinkin selvityksiä komission toiminnasta ja sen 
taustoista. Olen sitä mieltä, että minulla on perustavanlaatuinen velvollisuus kuunnella 
parlamentin esiin tuomia kysymyksiä ja ottaa huomioon sen näkemykset. Odotan 
kiinnostuneena jatkoa tälle jo aloittamallemme tiiviille vuoropuhelulle.

6b. Oletteko pelkästään poliittiselta kannalta katsoen sitä mieltä, että 
asianomaisen komission jäsenehdokkaan olisi vedettävä ehdokkuutensa 
takaisin siinä tapauksessa, että parlamentin järjestämä kuuleminen johtaa 
kielteiseen lausuntoon?
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Hyväksyn Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevassa puitesopimuksessa 
vahvistetun periaatteen, jonka mukaan komission puheenjohtaja voi pyytää komission jäsentä 
eroamaan tehtävästään, jos tämä on saanut parlamentilta epäluottamuslauseen. 

Haluaisin tässä yhteydessä todeta, että minusta on erittäin mieluisaa esittäytyä parlamentille 
heti toimikauteni alussa, ennen kuin ryhdyn hoitamaan varsinaisia tehtäviäni.

6c. Missä määrin katsotte olevanne vastuussa vastauksista, jotka yksikkönne 
laativat parlamentille sen vetoomusvaliokunnan tai muiden asiasta vastaavien 
valiokuntien esittämien pyyntöjen johdosta? Jos Teitä kehotetaan 
perustelemaan tai selittämään komission aiempia toimia tai laiminlyöntejä, 
missä määrin katsotte olevanne vastuuvelvollinen parlamentille?

Kuten edellä totesin, hyväksyn täysin Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita 
koskevan puitesopimuksen periaatteen, jonka mukaan jokainen komission jäsen kantaa 
poliittisen vastuun toimista tehtäviinsä kuuluvalla alalla, tämän kuitenkaan vaikuttamatta 
komission kollegiaalisuuden periaatteeseen. Katson, että johdollani toimivat yksiköt laativat 
vastaukset minun nimissäni ja kannan niistä näin ollen poliittisen vastuun. 

Aion huolehtia siitä, että komission vastuu parlamentille jatkuu minun vastuualueellani ilman 
katkoksia. Koska olen tehtävässä uusi, pyrin toki tarkastelemaan toimintatapoja uudelleen ja 
muokkaamaan niitä aiheelliseksi katsomallani tavalla. Jos aiempia toimintalinjauksia on 
mielestäni tarpeen muokata tai muuttaa, ilmoitan tietysti muutoksista parlamentille ja selitän 
niitä tarpeen mukaan. Olen myös valmis perustelemaan tai selittämään komission aiempia 
toimia.

6d. Millaisessa poliittisessa vastuussa katsotte olevanne parlamentille 
pääosastonne tai -osastojenne toiminnasta? Mihin toimiin aiotte ryhtyä 
varmistaaksenne, että pääosastoanne tai -osastojanne hallinnoidaan hyvin? 

Vastaan kollegiolle sekä omista toimistani että kauppapolitiikan pääosaston toiminnasta. 
Kauppapolitiikan pääosaston pääjohtaja puolestaan vastaa minulle ja kollegiolle siitä, että 
vahvistamamme suuntaviivat pannaan täytäntöön asianmukaisella tavalla ja että pääosastoa 
hallinnoidaan niin kuin pitää. Tuon mukanani komissioon vuosien kokemuksen ministerin 
tehtävistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sen myötä kertyneen kokemuksen erikokoisten 
yksikköjen johtamisesta. Mielestäni tehokas tiimityö perustuu siihen, että luodaan 
edellytykset keskustella avoimesti eri toimintavaihtoehdoista ja että eri tehtävät ja 
vastuualueet määritellään selkeästi.

Lisäisin vielä, että komission jäsenten ja eri pääosastojen välisten suhteiden tulee mielestäni 
perustua ensisijaisesti lojaalisuuteen, luottamukseen ja läpinäkyvyyteen, erityisesti suhteessa 
ulkopuolisiin kontakteihin. Odotan, että alaisuudessani toimivat yksiköt noudattavat 
ammatillisen nuhteettomuuden ja eettisen käytöksen korkeimpia vaatimuksia. Samaa heiltä 
odottavat myös kansalaiset ja Euroopan parlamentti.

Edellisen komission aikana tehtyjen uudistusten ansiosta meillä on nyt käytössä monia niistä 
edellytyksistä, joiden avulla pystymme varmistamaan julkishallinnon mahdollisimman 
korkean tason. Tarkoitukseni on hyödyntää näitä edellytyksiä kaikilta osin. Aion varmistaa 
erityisesti vuotuisten hallintosuunnitelmien ja toimintakertomusten avulla, että 
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kauppapolitiikan pääosaston toimintatavoitteet määritellään selkeästi ja että tapahtuvaa 
kehitystä seurataan tiiviisti. 

Otan myös asianmukaisella tavalla huomioon erilaisten valvontaelimien toimet ja suositukset. 
Näitä ovat pääosaston oma tarkastusyksikkö, komission sisäinen tarkastus ja Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin sekä Euroopan parlamentin oikeusasiamies. 

Aikomukseni on tavata pääosaston ylin johto viikoittain, jolloin keskustelemme 
toimintalinjauksista, ja pidän säännöllisesti yhteyttä myös pääosaston pääjohtajaan. Edellytän, 
että saan säännöllisesti tiedot kaikista merkittävistä hallintoon liittyvistä kysymyksistä, 
esimerkiksi toimista, joiden tarkoituksena on varmistaa, että toimintamme vastaa tiukimpia 
eettisiä normeja. Vähintään kahdesti vuodessa keskustelen pääjohtajan kanssa erityisesti 
sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvistä kysymyksistä.

7. Miten tärkeänä pidätte yhteistyötä toimielinten (komission ja parlamentin) 
välillä ja etenkin vastuualueeseenne liittyvien valiokuntien kanssa? Mikä on 
mielestänne tässä uudessa tilanteessa avoimuuden merkitys Euroopan 
parlamentin, komission ja neuvoston välisessä lainsäädäntöprosessissa sekä 
yleisesti toimielinten välisissä suhteissa? 

Ylähuoneen johtajan kokemuksesta tiedän, miten tärkeää tehokkaan politiikan kannalta on, 
että täytäntöönpanoelinten ja parlamentin yhteistyö on hyvällä pohjalla. Tämä pätee erityisesti 
Yhdistyneessä kuningaskunnassa, missä työväenpuoleen muodostamalla hallituksella ei voi 
olla enemmistöä ylähuoneessa. Tällöin on elintärkeää pystyä solmimaan suhteita ja 
liittoutumaan muiden ryhmien kanssa. Olenkin vakuuttunut siitä, että toimielinten hyvä 
yhteistyö on erittäin tärkeä asia kaikkien EU:n toimielinten tehokkuuden, läpinäkyvyyden, 
legitiimiyden ja hyvän hallinnon kannalta. 

Mielestäni on erittäin tärkeää, että komission jäsenillä on hyvät suhteet toimialoihinsa 
liittyvien valiokuntien kanssa. Näitä suhteita olisi pyrittävä kehittämään edelleen tiivistämällä 
vuoropuhelua, osallistumalla kokouksiin säännöllisemmin ja vaihtamalla tietoja. On myös 
hyvin tärkeää, että komissio ottaa valiokuntien esittämät näkemykset huomioon ripeästi ja 
kattavasti. 

Katson, että velvollisuus vastata parlamentin täysistunnon kysymyksiin on merkittävä osa 
komission jäsenen tehtäviä. Hänen olisi myös osallistuttava säännöllisesti valiokuntien 
kokouksiin sekä niiden kutsusta että omasta aloitteestaan. Kuten edellä totesin, katson 
velvollisuudekseni olla valiokuntien jäsenten käytettävissä. Viime päivinä solmittujen 
alustavien yhteyksien perusteella haluaisin luoda suorat yhteydet parlamentin jäseniin, jotta 
voin kuulla, mitä asioita he pitävät tärkeinä, ja antaa omasta puolestani heille tietoja nopeasti 
ja selkeästi. Esittäytymiseni Euroopan parlamentille on hyvä tilaisuus aloittaa keskinäiseen 
luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvien hyvien työskentelysuhteiden luominen niihin 
valiokuntiin, jotka kiinteimmin käsittelevät omaan vastuualueeseeni liittyviä kysymyksiä.

V. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen

8. Minkä konkreettisten toimenpiteiden katsotte olevan tarpeen, jotta varmistetaan, että 
sukupuolinäkökulma sisällytetään oman alanne toimintalinjoihin? Onko Teillä 
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toimintastrategiaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista varten, ja mitä taloudellisia 
ja henkilöresursseja valtavirtaistamiseen mielestänne tarvitaan omalla toimialallanne?

Minusta on tulossa Yhdistyneen kuningaskunnan ensimmäinen naiskomissaari ja 
ensimmäinen kauppapolitiikasta vastaava naiskomissaari. Tämä osoittaa, että naiset ovat 
edelleen aliedustettuina Euroopan unionin korkeimmissa tehtävissä. Tasa-arvokysymykset 
ovat olleet lähellä sydäntäni koko urani ajan, jo ennen kuin minusta tuli parlamentin jäsen. 
Olin perustamassa Opportunity Now -nimistä hyväntekeväisyysjärjestöä, joka on edelleen 
yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimpia naistenoikeuksia ajavia järjestöjä.

Sukupuolten tasa-arvo on näkemykseni mukaan yksi niistä aloista, joilla EU:n periaatteet ovat 
konkreettisesti vaikuttaneet miljoonien eurooppalaisten elämään, työ- ja elinoloihin ja 
palkkaukseen. Vielä tarvitaan kuitenkin valtavasti työtä ennen kuin työelämä on organisoitu 
niin, että naisten tarpeet otetaan paremmin huomioon ja että työelämä ja yksityis- ja perhe-
elämä ovat keskenään tasapainossa. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on edelleen otettava 
sukupuolten tasa-arvo huomioon kaikilla politiikan aloilla ja kaikissa päätöksenteon vaiheissa. 

Kauppapolitiikan alalla voimme ensinnäkin todeta, että kaupankäynti auttaa maita nousemaan 
köyhyydestä ja siirtymään pois omavaraisviljelystä. Usein tämä merkitsee myös sitä, että 
naisten taloudelliset ja opiskelumahdollisuudet paranevat. Muun muassa tästä syystä on 
tärkeää keskittää kaupan vapauttamiseen tähtäävät toimet sekä monen- että kahdenvälisiin 
suhteisiin niin, että kaikkein köyhimmille väestöryhmille avautuu uusia taloudellisia 
mahdollisuuksia. Haluan myös mainita yhteydet kansalaisyhteiskuntaan tällä alalla. 
Kauppapolitiikan pääosasto järjestää joulukuussa kansalaisyhteiskunnan edustajille 
kokouksen, jossa käsitellään talouskumppanuussopimuksi in  ja naisten 
kehitysmahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Pääosasto on myös rahoittanut 
kansalaisyhteiskunnan toimesta laadittuja selvityksiä naisten asemaan liittyvistä 
kysymyksistä.

Kauppapolitiikan pääosaston tasa-arvokäytänteistä voin todeta, että siellä on toteutettu 
monenlaisia merkittäviä toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi johdon tasolla. 
Myös työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja 
yleensäkin pyritty levittämään tietoa sukupuolinäkökohtiin liittyvistä kysymyksistä. Tuen 
mielelläni pääosastoani tällaisten aloitteiden toteuttamisessa ja syventämisessä muun muassa 
varmistamalla, että näiden tavoitteiden toteuttamiseen on käytettävissä riittävästi taloudellisia 
ja henkilöstöresursseja.
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