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ASHTON BIZTOSJELÖLT ÁLTAL
AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉRDÉSSORÁRA

ADOTT VÁLASZOK

„A” rész - Általános kérdések

Személyes és szakmai jellegű információk

1. Véleménye szerint saját személyes képesítéseinek és szakmai 
tapasztalatának mely vetületei teszik Önt különösen alkalmassá jelöltségére és 
esetleges jövőbeni biztosi szerepére?

Az európai gondolat elkötelezett híve vagyok, és eddigi pályafutásom során következetesen 
kiálltam az Európai Unió mellett szilárdan hiszek a hatékonyan működő Unió értékében és
szükségességében. A Lordok Házának elnökeként én vezettem az üléseket, amikor a Ház a 
Lisszaboni Szerződést tárgyalta. Gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezem a kormányközi 
szintű európai politika és tárgyalások területén, melyeket az Egyesült Királyság igazságügyi 
minisztereként szereztem a Bel- és Igazságügyi Tanácsban. E tanácsban elnöki pozíciót is 
betöltöttem az Egyesült Királyság 2005-ös uniós elnöksége idején. Az Alkotmányügyi 
Minisztérium által delegált brit parlamenti államtitkárként nemzetközi tárgyalásokat vezettem 
Indiával és Dél-Koreával a jogi szolgáltatások kereskedelméről.

A brit "Vállalkozás és közösség" jótékonysági szervezet igazgatójaként mélyreható 
tapasztalatokat szereztem vállalati és gazdasági ügyekben; e szervezet célja, hogy a 
vállalkozásokkal együttműködve ösztönözze aktívabb szerepvállalásukat az őket befogadó 
közösségekben, és fejlessze a vállalkozásokban dolgozók készségeit. E tapasztalatom alapján 
ismerem az európai vállalkozások azon nehézségeit, amelyek a globális gazdaság 
versenyképességi kihívásai, illetve a befogadó közösségekkel szembeni kötelezettségek 
közötti egyensúly megteremtéséből erednek. Ez különösen vonatkozik a kis- és 
középvállalkozásokra, amelyek továbbra is az európai gazdaság motorját jelentik, ezért 
kereskedelemért felelős biztosként őket állítanám munkám középpontjába például oly módon 
hogy elősegíteném piacra jutási lehetőségeik bővítését.

II Függetlenség

2. Hogyan értelmezi arra vonatkozó kötelezettségét, hogy tisztségét 
függetlenségét megőrizve kell betöltenie, és a gyakorlatban hogyan tervezi 
ennek megvalósítását?

Nagyon fontosnak tartom a Biztosok függetlenségének a Szerződésben lefektetett alapelvét.
Ez a Bizottság működése és feladatainak sikeres ellátása szempontjából központi 
jelentőséggel bír. E függetlenség teszi lehetővé számunkra a különféle nézetek és érdekek 
azonosítását és hozadékuk felismerését és mindebből a közös európai érdekek 
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meghatározását. A Bizottság ennek az adottságnak köszönhetően tehet eleget azon 
szerepkörének, amely értelmében az Európai Unió tisztességes érdekegyeztetőjeként tud 
fellépni. E hagyományos függetlenség fenntartása ezért rendkívül fontos.

Mint bizonyára tudják, kinevezett főrendiházi tag vagyok. A bárónői cím életre szól, így nem 
mondhatok le róla. Címemnél fogva tagja vagyok az Egyesült Királyság főrendi házának.
Biztosi kinevezésem időtartamára rendkívüli szabadságot kértem a Lordok Házában. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy bár címemet megtartom, a Lordok Házában nem jelenek meg, 
nem veszek részt a szavazásokban, nem tartok beszédet, és megbízatásom ideje alatt ilyen 
címen semmiféle juttatásban nem részesülök.

3. Tudná-e részletezni az Európai Parlament számára közelmúltbeli és 
jelenlegi üzleti, pénzügyi és politikai érdekeltségeit és pozícióit, valamint 
bármely más elkötelezettségét, amely lehetséges jövőbeni feladataival 
összeférhetetlen?

Üzleti vagy pénzügyi érdekeltségeim nincsenek, politikai érdekeim kiegészítik új 
szerepkörömet, és azzal semmilyen formában nem ütköznek. A biztosok etikai kódexében 
meghatározott etikai és sérthetetlenségi szabályokkal teljes mértékben tisztában vagyok, és 
mindenben azok szerint kívánok eljárni. Amint az előző kérdésre adott válaszban jeleztem, 
megtettem a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a bárói címből következő 
jogállásom és biztosi feladataim között ne álljon fenn konfliktus.

III. Az Európai Unió jövője

4. A Lisszaboni Stratégia egy tíz évre szóló stratégia, amelynek célja, hogy az 
Európai Uniót 2010-re a világ legdinamikusabb, legversenyképesebb és 
legfenntarthatóbb gazdaságává tegye. A lisszaboni stratégia magába foglalja a 
fenntartható fejlődés három pillérét: a gazdaságot, a szociális ügyeket és a 
környezetvédelmet. A 2010-es dátum megegyezik az Ön hivatali idejével. Mit 
tenne Ön mint biztos, hogy felgyorsítsa az előrehaladást a lisszaboni célok 
felé, és véleménye szerint mik kell, hogy legyenek a fő prioritások?

A növekedést és foglalkoztatást célzó megújult lisszaboni stratégia döntő jelentőségű az 
európai gazdaság jövője szempontjából, valamint a tekintetben, hogy Európa képes legyen a 
fenntartható növekedésre támaszkodó, szilárd társadalmakat fenntartani. E stratégia sok 
tekintetben sikeresnek mondható olyan értelemben, hogy a szakpolitikai célkitűzések 
meghatározott csomagja körül egyesítette az európai kormányokat, parlamenteket és 
érdekcsoportokat. Ez pedig azzal a hatással járt, hogy az e kérdésekben történő európai 
szakpolitikai tervezés és előkészítés integráltabbá vált. A stratégia alapvető szerepet tölt be 
abban is, hogy felkészítse Európát a globalizációval és a népesség öregedésével járó 
kihívásokra. A Bizottságra fontos feladat hárul a reformok ütemének fenntartása és a 
tagállamoknak kötelezettségvállalásaik teljesítéséhez nyújtandó segítség területén.

Uniós szinten is jelentős lépések történtek: Kiemelném a belső energiapiac elmélyítését, 
valamint a strukturális alapok felhasználási prioritásainak újrasúlyozását azon projektek 
javára, amelyek új gazdaságbővítési és foglalkoztatási intézkedések révén a gazdaság 
megújítását célozzák. A tavalyi, energiára és éghajlatváltozásra vonatkozó javaslatok újabb 
jelentős lépést jeleznek.
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Ez a gyakorlatban annak felismerését jelenti, hogy Európa gazdasági ereje és belső 
munkahelyteremtési potenciálja szorosan összefügg a globális gazdaságban megvalósítható 
versenyképességgel, valamint a globális nyílt piacok biztosítására irányuló munkával, ahol az 
európai vállalatok méltányos bánásmódban részesülnek és ahol mindenki betartja a 
kereskedelem szabályait. Ebből következően kereskedelmi szabályrendszereket kell 
létrehozni annak érdekében, hogy mind Európa, mind partnerei számára új növekedési és 
fejlődési lehetőségek keletkezzenek.

Természetesen a jelenlegi pénzügyi válság új, bonyolult helyzetet teremt. A pillanatnyi 
nehézségek ellenére azonban továbbra is a hosszabb távlatokra kell koncentrálnunk. Az 
alapvető kihívások nem változtak. Továbbra is feladat gazdaságaink modernizálása, valamint 
az, hogy alkalmasabbá tegyük őket a jövő lehetőségeinek jobb kiaknázására, illetve a Kínával, 
Indiával és egyéb dinamikus gazdasági óriásokkal szembeni piaci versenyre. Biztosítanunk 
kell, hogy a munkaerő megfelelő képességekkel rendelkezzen a jövőbeni lehetőségek 
kiaknázásához. Előttünk áll a demográfiai változásra való felkészülés feladata. Az alacsony 
széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás minden eddiginél sürgetőbb. Gazdaságaink 
alapjainak megerősítése révén felgyorsíthatjuk és tartósabbá tehetjük a helyreállítást. A 
lisszaboni stratégia gazdaságainkat is rugalmasabbá és a jövőbeli sokkhatásokkal szemben 
ellenállóbbá teszi majd.

A kereskedelmet illetően a fő kihívás a globalizáció mindannyiunk előnyére történő alakítása.
Példaként említhetők a jelenlegi gazdasági zavarok, amelyek még sürgetőbbé teszik a globális 
kereskedelmi megállapodás szükségességét; erős globális kereskedelemi szabályrendszert kell 
kiépíteni, amely tükrözi a fejlődő országok igényeit, továbbá meg kell oldani a nemzetközi 
kereskedelmi rendszer iránti bizalom régóta esedékes növelését.

5. Hogyan kívánja javítani a Bizottságról alkotott általános képet?

Brit állampolgárként nem idegen számomra az euroszkepticizmus jelensége. Ugyanakkor 
egyetértek Barroso elnök úrral, aki az Európai Parlament előtt megtartott első beszédében 
kijelentette: "az előttünk álló fő probléma nem annyira a kevesek euroszkepticizmusa, hanem 
a sokak euroapátiája". Biztosként és parlamenti képviselőként is feladatunk bizonyítani, hogy 
Európa tud és képes is megoldásokat kínálni a globális kihívásokra.

Biztosként továbbra is igyekeznék olyan megoldásokat találni, amelyek alátámasztják az 
Uniónak az európai polgárok mindennapjaiban betöltött jelentőségét. Európa-pártiként 
végzett politikai munkámat a múltban az a meggyőződés vezérelte, hogy a hétköznapi 
emberek életében Európának pozitív irányú változásokat kell előidéznie. Úgy vélem, a 
kereskedelempolitika területén biztosítanunk kell, hogy külön figyelmet szenteljünk a kis- és 
középvállalkozások igényeinek, amelyek gyakran megfelelő eszközökkel rendelkeznek a 
globális gazdaság keretében történő növekedéshez, azonban eközben további kihívást jelent 
számukra méretük és erőforrásaik korlátozottsága.

Ahogy maga Európa és a körülöttünk lévő világ is megváltozott az elmúlt 50 év alatt, úgy 
változtak meg az emberek Európával szembeni elvárásai. Az európaiak többsége elfogadja, 
hogy társadalmaink csak közösen és európai szinten együttműködve képesek megoldani a 
jelenlegi korszak legjelentősebb kihívásait. Ez különösen érvényes az olyan kihívásokra, mint 
az éghajlatváltozás, az energiapolitika, a migráció, a szegénység globális enyhítése, valamint 
a biztonsági és igazságügyi területtel összefüggő kérdések. A jelenlegi gazdasági válság a 
legérzékletesebben erősíti meg azt, hogy gazdaságaink egymástól való függősége milyen 
szintet ért el, és hogy a nemzet szintű intézkedések önmagukban mennyire nem elégségesek.
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Ha az európai polgárok szemében hitelesek szeretnénk maradni, bizonyítanunk kell, hogy 
értjük ezeket a kihívásokat és képesek vagyunk azokra megoldásokat találni.

A Bizottság fontos feladatköre továbbá a tájékoztatás. Véleményem szerint ez nem 
egyszerűen annyit jelent, hogy el kell adnunk az Unió politikáit a közvéleménynek. Sokkal 
inkább folyamatos párbeszédről és vitáról van szó, melynek során az európai intézmények 
kapcsolatba lépnek és konzultálnak az európai polgárokkal. Az uniós ügyek polgárok számára 
történő bemutatása mellett meg kell hallgatnunk aggodalmaikat is, és véleményüket 
figyelembe kell vennünk a szakpolitikák tervezése és előkészítése során. Ez történhet 
közvetlenül és az Európai Parlament csatornájának felhasználásával is. Biztosként támogatni 
kívánom a Bizottság azon célját, hogy élénk közéleti vita induljon az EU célkitűzéseiről és 
szakpolitikáról – nem utolsó sorban abban az országban, amelyet magam a legjobban ismerek.

IV. Demokratikus felelősség az Európai Parlamenttel szemben

6a. Hogyan határozná meg az Európai Parlament általi felelősségre 
vonhatóságát?

Teljes mértékben tiszteletben fogom tartani a 2005-ös keretmegállapodásban rögzített 
bizottsági kötelezettségvállalásokat, amelyek szerint minden biztos politikai felelősséget 
vállal az általa irányított területen történő intézkedésekért, a Bizottság testületi jellegének 
sérelme nélkül.

Jelentős tapasztalatokkal rendelkezem az Európai Parlamenttel való kapcsolattartásban, 
melyet a Lisszaboni Szerződéssel kapcsolatos munkám, valamint háromévnyi brit igazságügyi 
miniszteri pozícióm idején szereztem, ideértve a 2005-ös brit elnökség időszakát. Úgy 
gondolom, hogy a biztosok és a teljes biztosi testület Európai Parlamenttel szembeni 
beszámolási kötelezettségének alapvető politikai jelentősége van az Európai Unió 
hatékonyságára és legitimitására nézve. Az Európai Parlament az egyetlen közvetlenül 
választott európai intézmény, és emiatt teljes demokratikus legitimitással rendelkezik Európa 
népeinek képviseletére. Az Európai Parlament a múltban és jelenleg is kulcsszerepet játszik az 
Európai Unió továbbfejlesztésében: egyrészt határozott jövőképet kínál az Uniónak az 
európaiak életében betöltendő szerepét illetően, másrészt közelebb hozza Európát a 
polgárokhoz. E szerep megerősítéséhez hozzájárulhatnak Lisszaboni Szerződés eredményei, 
nem kevéssé a saját szakpolitikai területemen, a kereskedelempolitikában elért eredmények.

A Parlamentnek a gyakorlatban képesnek kell lennie a hatékony demokratikus felügyeletet 
gyakorlására. Ehhez biztosítani kell, hogy az ezen felügyelet ellátásához szükséges 
valamennyi információ időben rendelkezésére álljon. Két elődöm gyakorlatára alapozva 
kötelezettséget vállalok a Parlament kereskedelempolitikai ügyekben történő teljes körű 
tájékoztatására. Ezt olyan formában vélem megvalósíthatónak, hogy a Parlament számára 
biztosítom a Tanáccsal megosztott információkat, továbbá rendszeresen részt veszek a 
plenáris üléseken, és rendelkezésre állok a Bizottság tevékenységeire és annak indokaira 
vonatkozó tájékoztatásra, illetve beszámolásra. Úgy vélem, alapvető kötelezettségem a 
Parlament észrevételeinek kellő megfontolása és véleményének valós figyelembe vétele.
Folytatni kívánom e szoros párbeszédet, amelyet már korábban megkezdtem.
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6b.Szigorúan politikai szempontból véve úgy ítéli-e meg, hogy amennyiben 
meghallgatása negatív eredménnyel zárul, az érintett biztosjelöltnek le kellene 
mondania jelöltségéről?

Teljes mértékben elfogadom az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló 
keretmegállapodásban meghatározott azon elvet, hogy a Bizottság elnöke lemondásra kérheti 
fel a Bizottság egy tagját, amennyiben a Parlament bizalmatlanságát fejezi ki vele szemben.

Szeretném hozzátenni; örömömre szolgál, hogy megbízatásom legelején, intézkedési 
hatáskörökkel való felhatalmazásomat megelőzően lehetőségem van bemutatkozni a 
Parlament előtt.

6c. Véleménye szerint Ön milyen mértékben felelős azokért a válaszokért, 
amelyeket munkatársai a Parlamentnek adnak a Petíciós Bizottságtól és más 
felelős bizottságoktól származó kérdésekre? Ha felszólítanák, hogy igazolja 
vagy magyarázza meg a Bizottság korábbi cselekedeteit vagy korábbi 
mulasztásait, milyen mértékben tartaná magát felelősnek a Parlament felé?

Ahogyan korábban említettem, teljes mértékben osztom az Európai Parlament és a Bizottság 
közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás azon kijelentését, hogy „a Bizottság minden 
tagja politikai felelősséggel tartozik az irányítása alá tartozó területen foganatosított 
fellépésekért, a Bizottság testületi jellegének sérelme nélkül”. A hatáskörömbe tartozó 
szolgálatok által adott válaszokat a nevemben adott válaszként értékelem, és ennek 
megfelelően azokért politikai felelősséget vállalok.

Szeretnék gondoskodni arról, hogy a hatásköröm vonatkozásában fennmaradjon a 
folytonosság a Bizottságnak a Parlamenttel szembeni elszámoltathatóságában. Mivel e 
feladatkörrel korábban még nem foglalkoztam, természetesen egyenként vizsgálat alá vonnám 
az egyes szakpolitikai területeket. Ha döntenem kellene róla, hogy szükséges-e kiegészíteni 
vagy módosítani a korábbi szakpolitikai döntéseket, természetesen tájékoztatnám e 
fejleményekről a Parlamentet, és magyarázattal szolgálnék. Készen állok arra is, hogy 
megindokoljam vagy megmagyarázzam a Bizottság korábbi intézkedéseit.

6d. Mit ért főigazgatósága(i) tevékenységével kapcsolatos, Parlamenttel 
szembeni politikai felelőssége alatt? Milyen lépéseket kíván tenni annak 
biztosítására, hogy főigazgatósága(i) megfelelően legyen(ek) irányítva?

Saját tevékenységeim, illetve a Kereskedelmi Főigazgatóság tevékenységei tekintetében a 
testületnek tartozom felelősséggel, míg a terület főigazgatója nekem és a testületnek tartozik 
felelősséggel a közösen meghatározott irányelvek megfelelő végrehajtásáért, valamint a 
főigazgatóság irányításáért. A biztosi pozícióhoz többévnyi, Nagy-Britanniában betöltött 
miniszteri tapasztalatommal járulok hozzá, mely beosztásban változó nagyságú osztályokat 
igazgattam. Véleményem szerint a hatékony csapat erejét a politikai opciók nyílt megvitatása, 
valamint a feladat- és hatáskörök egyértelmű elhatárolása jelenti.

Hozzátenném, hogy véleményem szerint a biztosok és a szervezeti egységek közötti 
kapcsolatokat elsőként és elsősorban a lojalitásra, bizalomra és átláthatóságra kell alapozni, 
különösen a külső kapcsolatok vonatkozásában. A hatáskörömbe tartozó szolgálatoktól azt 
várom, hogy a közvélemény és az Európai Parlament által elvárt legmagasabb szintű szakmai 
feddhetetlenséget és etikát kövesse.
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Tudok róla, hogy a korábbi Bizottság idején végrehajtott reformok nyomán ma már több 
eleme is működik annak a mechanizmusnak, amely a közszolgálati tevékenység legmagasabb 
színvonalú folytatásának biztosításához szükséges. Ezeket teljes körűen igénybe kívánom 
venni. Elsősorban a főigazgatóság éves irányítási terveire és éves tevékenységi jelentéseire 
támaszkodva biztosítani kívánom, hogy a Kereskedelmi Főigazgatóság szakpolitikai 
célkitűzései egyértelmű formában kerüljenek meghatározásra, és az elért eredményeket 
részletesen kísérjék figyelemmel.

Szintén szeretném kellően figyelembe venni a különféle ellenőrző szervek, úgymint a 
főigazgatóság belső ellenőrzési részlege, a Bizottság belső számvevői szolgálatai, az Európai 
Számvevőszék, továbbá az Európai Parlament ombudsmanjának munkáját és ajánlásait.

A szakpolitikai terület eseményeinek megvitatása érdekében hetente találkozót fogok tartani a 
főigazgatóság felső vezetésével, a főigazgatóval pedig rendszeresen konzultálok. Rendszeres 
tájékoztatást várok el a fontosabb vezetői kérdésekben, ideértve azokat a tevékenységeket, 
amelyek munkánk legmagasabb etikai normáknak való megfelelését hivatottak biztosítani.
Emellett évente legalább két alkalommal találkozót tervezek a főigazgatóval, melynek külön 
témája a belső ellenőrzés és számvevői szolgálat lenne.

7. Ön szerint mennyire fontos az intézményközi együttműködés megvalósítása 
(Bizottság-Parlament), különösen az Ön illetékessége alá tartozó parlamenti 
bizottságokkal? Ebben az új összefüggésben mit jelent az Ön számára az 
átláthatóság az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részvételével zajló 
intézményközi jogalkotási folyamatban, valamint az intézményközi 
kapcsolatokban általánosságban?

A Lordok Háza elnökeként szerzett tapasztalataim alapján tudom, hogy a hatékony 
szakpolitikai intézkedések szempontjából mennyire fontos a kormányzat és a parlament 
közötti jó együttműködés. Ez különösen igaz az Egyesült Királyság esetében, ahol a 
munkáspárti kormány a felsőházban nem rendelkezik abszolút többséggel, azaz 
mindenképpen szükség van a kapcsolatépítésre és koalíciókötésre. Mindezek alapján szilárd 
meggyőződésem, hogy az EU intézmények hatékonysága, átláthatósága, legitimációja és 
helyes kormányzása szempontjából alapvető jelentősége van a jó intézményközi 
együttműködésnek.

Meggyőződésem, hogy alapvetően fontos a biztosok és az érintett parlamenti bizottságok 
közötti jó kapcsolat. Törekednünk kell arra, hogy a közvetlenebb párbeszéd, a rendszeresebb 
találkozók és kölcsönös tájékoztatás révén továbbfejlesszük ezen kapcsolatok minőségét. Az 
is fontos, hogy a Bizottság gyorsan és minden részletében feldolgozza az egyes 
szakbizottságok észrevételeit.

A biztosok feladatai között fontosnak tartom a Parlament plenáris ülésein történő 
meghallgatásokat, azonban azt is, hogy a szakbizottsági üléseken meghívásra vagy saját 
kezdeményezésük alapján rendszeresen részt vegyenek. Ahogy korábban jeleztem, 
kötelességemnek érzem a bizottsági tagok részére való rendelkezésre állást. A legutóbbi 
napok első kapcsolatfelvételeiből kiindulva közvetlen kommunikációt szeretnék kialakítani az 
Európai Parlament képviselőivel, hogy megismerhessem az őket foglalkoztató kérdéseket, 
valamint azonnali és világos információkkal szolgálhassak részükre. A Parlament előtti 
bemutatkozásom az első fontos alkalmak egyike lesz, ahol a saját feladatkörömhöz 
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legközvetlenebbül kapcsolódó bizottságokkal a kölcsönös bizalom és tisztelet alapján jó 
munkakapcsolatokat építhetek ki.

V. A nemek közötti esélyegyenlőség

8. Véleménye szerint milyen intézkedések szükségesek annak biztosításához, hogy a nemek 
közötti esélyegyenlőség koncepciója megvalósuljon az Ön politikai szakterületén? Van-e 
Önnek ilyen irányú politikai stratégiája, és véleménye szerint milyen anyagi és emberi 
erőforrások szükségesek ahhoz, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítható 
legyen az Ön tárcájánál?

A brit európai uniós biztosok közül én lennék az első női biztos és a kereskedelmi biztosok 
között az első nő, ami jelzi, hogy a nők továbbra is alulreprezentáltak az EU legfelső szintjein.
Az esélyegyenlőség kérdése egész pályafutásom során különösen érdekelt, amely a parlamenti 
tevékenységemet megelőző időszakra vezethető vissza. Megbíztak, hogy hozzam létre az 
Opportunity Now (Esély most) nonprofit szervezetet, amely még ma is az egyik legnagyobb 
nőjogi alapítvány az Egyesült Királyságban.

A női esélyegyenlőség olyan terület, ahol az EU alapelvei közvetlenül befolyásolták több 
millió európai polgár életét, munka- és életkörülményeit, illetve jövedelmi viszonyait. Persze 
továbbra is rengeteg teendő marad a munkaszervezés terén, hogy az jobban figyelembe vegye 
a nők igényeit, valamint a munka, a szabadidő és acsalád közötti időmegosztást. Az uniós 
intézményeknek és a tagállamoknak valamennyi politikai területen és a politika-alkotás 
valamennyi szintjének összes szakaszában továbbra is törekedniük kell a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesítésére.

A kereskedelempolitika területén az általunk elérhető első lépés annak felismerése, hogy a 
kereskedelem képes hozzásegíteni az országokat a szegénységből való kiemelkedéshez és a 
létfenntartó mezőgazdálkodás meghaladásához, ami igen gyakran nagyobb gazdasági és 
képzési lehetőségeket biztosíthat a nők számára. Ez az egyik oka, amiért fontos, hogy 
kereskedelmi liberalizációs munkánkat több- és kétoldalú szinten is olyan irányba tereljük, 
hogy az új gazdasági lehetőségeket biztosítson a legszegényebbeknek. Hangsúlyoznám a civil 
társadalommal e kérdésekben folytatott együttműködés fontosságát. Az irányításom alá 
tartozó főigazgatóság decemberben civil társadalmi konferenciát fog tartani a gazdasági 
partnerségi megállapodásokról és a női esélyegyenlőségről, valamint civil kezdeményezésű 
tanulmányokat finanszíroz az esélyegyenlőség témakörében.

Az irányításom alá tartozó főigazgatóság gyakorlatából kiindulva tudom, hogy jelentős 
erőfeszítések történtek számos területen, így a női vezetők általános arányát, a munkaidő 
szabadidő arány jobb figyelembe vételét, valamint az esélyegyenlőségi kérdések hatékonyabb 
tudatosítását illetően. Örömömre szolgál megerősíteni, hogy támogatni kívánom a 
főigazgatóságot e kezdeményezések követésében és kiszélesítésében, többek között abban is, 
hogy rendelkezésre álljanak az e célkitűzések eléréséhez szükséges emberi és pénzügyi 
források.
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