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EUROPOS PARLAMENTAS
KOMISIJOS NARĖS C. ASHTON

ATSAKYMAI Į KLAUSIMYNO KLAUSIMUS

A dalis. Bendrieji klausimai

I. Asmeniniai ir profesiniai duomenys

1. Kurios Jūsų asmens savybės ir kokie profesinės patirties aspektai, Jūsų 
manymu, yra ypač svarbūs, atsižvelgiant į Jūsų paskyrimą ir būsimas 
Komisijos nario pareigas?

Esu atsidavusi europietė, visada rėmusi Europos Sąjungą ir giliai įsitikinusi, kad veiksminga 
ES yra vertinga ir būtina. Eidama Lordų Rūmų pirmininkės pareigas rūpinausi, kad šie Rūmai 
ratifikuotų Lisabonos sutartį. Turiu praktinės Europos politikos ir derybų tarpvyriausybiniu 
lygiu patirties – daugiausia jos įgijau būdama Jungtinės Karalystės teisingumo ministre 
Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje. Į šią veiklą įėjo ir pirmininkavimas minėtajai Tarybai 
Jungtinės Karalystės pirmininkavimo laikotarpiu 2005 m. Dirbdama Jungtinės Karalystės 
parlamentine valstybės sekretore Konstitucinių reikalų departamente, taip pat vadovavau 
deryboms dėl prekybos teisinėmis paslaugomis su Indija ir Pietų Afrika.

Vertingos patirties verslo ir ekonomikos srityje įgijau eidama Jungtinės Karalystės labdaros 
organizacijos „Verslas bendruomenėje“ (angl. Business in the Community) direktorės pareigas 
– ši organizacija bendradarbiauja su verslininkais, skatindama juos dalyvauti savo 
bendruomenių veikloje ir plėtoti jiems dirbančių žmonių potencialą. Turėdama šią patirtį, 
galiu suprasti problemas, su kuriomis susiduria Europos verslininkai, siekdami pasaulinės 
ekonomikos nulemtų konkurencinių reikalavimų ir savo įsipareigojimų bendruomenėms, 
kurioms jie priklauso, pusiausvyros. Šis klausimas ypač aktualus mažosioms ir vidutinėms 
įmonėms, kurios tebėra Europos ekonomikos varomoji jėga ir kurioms norėčiau skirti 
pagrindinį dėmesį eidama už prekybą atsakingos Komisijos narės pareigas – pavyzdžiui, 
gerinti tokių įmonių patekimo į rinką sąlygas.

II. Nepriklausomumas

2. Kaip apibūdintumėte savo įsipareigojimą einant pareigas būti 
nepriklausomam (-ai) ir kaip konkrečiai įsivaizduojate šio principo 
įgyvendinimą? 

Esu įsitikinusi, kad Sutartyje nustatytas Komisijos narių nepriklausomumo principas yra itin 
svarbus. Jis geriausiai atskleidžia esminį Komisijos darbo aspektą ir jos gebėjimą vykdyti 
savo pareigas. Būdami nepriklausomi, galime išklausyti įvairius požiūrius ir nuomones, iš jų 
pasimokyti ir jų pagrindu išskirti bendrą Europos interesą. Būdama nepriklausoma Komisija 
gali iki galo atlikti sąžiningo Europos Sąjungos tarpininko vaidmenį. Šią nepriklausomumo 
tradiciją labai svarbu tęsti.
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Kaip žinote, esu paskirta pere iki gyvos galvos. Turimo baronienės titulo atsisakyti negaliu, 
nes jis suteiktas iki gyvos galvos. Kadangi turiu šį titulą, man priklauso vieta Jungtinės 
Karalystės Lordų Rūmuose. Komisijos nario kadencijos laikotarpiu Lordų Rūmuose išėjau 
atostogų. Taigi, nors išlaikysiu titulą, savo kadencijos metu nedalyvausiu nei Lordų Rūmų 
veikloje, nei balsavimuose, nesakysiu juose kalbų ir negausiu jokių išmokų.

3. Ar galėtumėte Europos Parlamentui suteikti detalesnės informacijos apie 
neseniai turėtus arba esamus verslo, finansinius ir politinius interesus bei 
pareigas, taip pat apie bet kokius kitus įsipareigojimus, kurie galėtų būti 
nesuderinami su Jūsų būsimomis pareigomis?

Neturiu jokių verslo ir finansinių interesų, o mano politiniai interesai jokiu būdu nesikerta su 
naujomis pareigomis – jie galėtų jas tik papildyti. Esu visiškai susipažinusi su Komisijos narių 
elgesio kodekse nustatytomis etikos ir sąžiningumo taisyklėmis, kurių ketinu griežtai laikytis. 
Kaip minėjau atsakydama į pirmesnį klausimą, jau ėmiausi būtinų veiksmų, kad užtikrinčiau, 
jog dėl mano turimo baronienės titulo ir buvimo Komisijos nare nekiltų jokio konflikto. 

III. Europos Sąjungos ateitis

4. Lisabonos strategija yra dešimtmečio strategija, turinti Europos Sąjungos 
ekonomiką iki 2010 m. paversti dinamiškiausia, konkurencingiausia ir 
tolygiausiai besivystančia pasaulyje. Lisabonos strategija apima tris tolygios 
plėtros ramsčius: ekonomiką, socialinius reikalus ir aplinkosaugą. Numatytas 
įgyvendinimo terminas 2010 m. sutampa su Jūsų kadencijos laikotarpiu. Kaip, 
būdamas Komisijos narys, sieksite paspartinti pažangą įgyvendinant 
Lisabonos tikslus ir kam, Jūsų nuomone, reikėtų teikti pirmenybę? 

Atnaujinta Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija – labai svarbus 
Europos ekonomikos ateities ir jos gebėjimo palaikyti stiprias tvariu augimu pagrįstas 
visuomenes veiksnys. Lisabonos strategija itin sėkmingai padėjo sutelkti Europos 
vyriausybes, parlamentus ir interesus siekiant bendrų tikslų. Tai padėjo užtikrinti, kad 
Europoje būtų formuojama vientisesnė tų sričių politika. Strategija gyvybiškai svarbi Europai 
rengiantis spręsti globalizacijos ir senėjančios visuomenės problemas. Komisija turi atlikti 
svarbų vaidmenį – palaikyti reformos eigą ir padėti valstybėms narėms vykdyti savo
įsipareigojimus. 

Europos Sąjungos lygiu taip pat nuveikta svarbių darbų. Išskirčiau vidaus energijos rinkos 
plėtojimą ir struktūrinių fondų perskirstymą juos nukreipiant projektams, kurie skirti 
ekonomikai atnaujinti skatinant ekonomikos augimą ir kuriant naujas darbo vietas. Dar vienas 
didelis žingsnis į priekį – pernai pateikti pasiūlymai dėl energijos ir klimato kaitos. 

Vadinasi, pripažįstama, kad Europos ekonomikos tvirtumas ir vidaus darbo vietų kūrimas 
priklauso nuo mūsų gebėjimo konkuruoti pasaulio ekonomikos mastu ir nuo darbo, atliekamo 
siekiant atvirų pasaulinių rinkų, kuriose Europos įmonėms būtų taikomos vienodos sąlygos ir 
kuriose kiti dalyviai laikytųsi prekybos taisyklių. Tai reiškia, kad pasirašant prekybos 
susitarimus gali būti atveriamos naujos ekonomikos augimo ir plėtros galimybės Europai ir 
jos partneriams.

Žinoma, dėl dabartinės finansų krizės atsiras naujų sudėtingų aplinkybių. Tačiau nepaisydami 
esamų sunkumų privalome orientuotis į ilgalaikę perspektyvą. Pagrindinės problemos 
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nepasikeitė. Vis dar turime modernizuoti savo ekonomiką ir padaryti ją pajėgesnę, kad būtų 
galima pasinaudoti ateities galimybėmis ir konkuruoti su kylančia Kinijos, Indijos ir kitų šalių 
ekonomine galia. Privalome užtikrinti, kad darbo jėga turėtų reikiamų įgūdžių pasinaudoti 
ateities privalumais. Pasiruošimo demografiniams pokyčiams klausimas tebėra aktualus. 
Perėjimo prie ekonomikos, pagrįstos mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančiomis 
technologijomis, klausimas svarbesnis nei bet kada. Sustiprinus mūsų ekonomikos pagrindus, 
ji gali greičiau atsigauti po krizės, o šis atsigavimo laikotarpis gali trukti ilgiau. Be to, dėl 
Lisabonos strategijos mūsų ekonomika taps lankstesnė ir pajėgi greičiau atsigauti ir atlaikyti 
būsimas krizes.

Žvelgiant iš prekybos perspektyvų, pagrindinis mūsų uždavinys – formuoti globalizacijos 
procesą taip, kad jis mums visiems būtų naudingas. Pateiksiu keletą pavyzdžių – dėl esamos 
ekonominės suirutės labiau nei bet kada reikia pasaulinio prekybos susitarimo, taip pat svarbu 
įtvirtinti stiprią pasaulinės prekybos taisyklių, kurios atitiktų besivystančių šalių poreikius ir 
suteiktų taip reikalingą pasitikėjimą tarptautine prekyba, sistemą.

5. Kaip ketinate pagerinti Komisijos įvaizdį visuomenėje? 

Esu iš Jungtinės Karalystės, tad ne kartą susidūriau su euroskepticizmu. Tačiau vis dėlto esu 
įsitikinusi, kad, kaip teigė Pirmininkas J. M. Baroso savo pirmojoje kalboje Europos 
Parlamentui, „didžiausia problema, su kuria susiduriame, yra ne mažumos euroskepticizmas, 
o daugumos euroapatija“. Mūsų, Komisijos narių ir parlamentarų, uždavinys – įrodyti, kad 
Europa yra svarbi ir yra pajėgi pasiūlyti globalių problemų sprendimus. 

Būdama Komisijos narė ketinu toliau ieškoti būdų, kaip pabrėžti, kad ES yra svarbi 
kasdieniniam Europos piliečių gyvenimui. Europa privalo įnešti teigiamų pokyčių į paprastų 
žmonių gyvenimą – šis įsitikinimas visada buvo mano, kaip Europos šalininkės, politinės 
veiklos varomoji jėga. Manau, kad prekybos politikos atveju tai reiškia užtikrinimą, kad 
skirsime ypatingą dėmesį mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurios dažnai yra puikiai 
pasirengusios gyvuoti globalios ekonomikos sąlygomis, tačiau dėl savo dydžio ir išteklių 
susiduria su papildomais sunkumais.

Per pastaruosius 50 metų pasikeitė ne tik žmonių lūkesčiai dėl ES, bet ir pati Europa bei mus 
supantis pasaulis. Dauguma europiečių sutinka, kad mūsų visuomenės su daugeliu svarbių 
nūdienos problemų gali kovoti tik bendromis pastangoms, veikdamos Europos mastu. Tai 
ypač pasakytina apie tokias problemas kaip antai klimato kaita, energijos politika, migracija, 
pasaulinio skurdo mažinimas ir su saugumu bei teisingumu susiję klausimai. Esama 
ekonominė krizė pabrėžtinai atskleidžia, kad mūsų ekonomikos tapo labai susijusios 
tarpusavyje ir kad vien nacionalinio masto veiksmų nepakanka. Siekdami būti svarbūs 
europiečiams, turime įrodyti, kad suprantame šias problemas ir esame pajėgūs jas spręsti. 

Komisijai taip pat tenka svarbi pareiga komunikuoti. Nemanau, kad ji apsiriboja vien ES 
politikos populiarinimu visuomenėje. Tai dialogo ir diskusijų procesas, į kurį Europos 
institucijos įtraukia Europos piliečius ir su jais konsultuojasi. Turime ne tik aiškinti ES 
reikalus piliečiams, bet ir išklausyti jų rūpesčius bei atsižvelgti į jų nuomones formuodami 
savo politiką. Tai gali vykti tiesiogiai arba per Europos Parlamentą. Būdama Komisijos narė, 
remsiu Komisijos tikslą palaikyti gyvą politinę diskusiją ES tikslų ir politikos klausimais, 
ypač šalyje, kurią pažįstu geriausiai.
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IV. Demokratinė atskaitomybė Europos Parlamentui

6a. Kaip įsivaizduojate savo atskaitomybę Europos Parlamentui?

Visiškai laikysiuosi Komisijos įsipareigojimų pagal 2005 m. pagrindų susitarimą ir juos 
vykdysiu, taip pat laikysiuosi principo, kad kiekvienas Komisijos narys prisiima politinę 
atsakomybę už savo kompetencijos veiksmus, nepažeisdamas Komisijos kolegialumo 
principo.

Tiek dirbdama su Lisabonos sutartimi, tiek trejus metus eidama Jungtinės Karalystės 
teisingumo ministrės pareigas (taip pat ir per JK pirmininkavimo laikotarpį 2005 m.) 
palaikiau ryšius su Europos Parlamentu. Esu įsitikinusi, kad Komisijos narių ir visos 
Komisijos atskaitomybė Parlamentui turi esminę politinę svarbą Europos Sąjungos 
veiksmingumui ir teisėtumui. Europos Parlamentas – vienintelė tiesiogiai renkama Europos 
institucija, kuri, atstovaudama valstybių narių piliečiams, turi visišką demokratinį teisėtumą.
Europos Parlamentas atlieka ir atliks esminį vaidmenį Europos Sąjungos vystymęsi, 
teikdamas aiškią ES vaidmens europiečių gyvenime viziją ir priartindamas Europą prie 
piliečių. Dėl Lisabonos sutarties teikiamų privalumų – iš dalies ir dėl privalumų, kurių ji 
suteikia mano atsakomybei tekusiai prekybos politikos sričiai – šis vaidmuo sustiprės.

Paprasčiau tariant, Parlamentas turi sugebėti veiksmingai vykdyti demokratinę priežiūrą.
Vadinasi, turi būti užtikrinta, kad jis laiku gautų išsamią informaciją, kurios reikia minėtajai 
kontrolei vykdyti. Remdamasi dviejų savo pirmtakų patirtimi, esu įsipareigojusi nuolat 
išsamiai informuoti Parlamentą prekybos politikos srities klausimais. Manau, kad ši pareiga 
reiškia, kad turiu Parlamentui teikti informaciją, kuri teikiama Tarybai, taip pat nuolat 
dalyvauti plenariniuose posėdžiuose, prireikus paaiškinti Komisijos atliekamą veiklą ir jos 
priežastis bei už ją atsiskaityti. Esu įsitikinusi, kad man tenka svarbi pareiga atidžiai išklausyti 
Parlamentui rūpimus klausimus ir atsižvelgti į Parlamento požiūrį vykdant savo veiklą.
Tikiuosi tęsti glaudų dialogą, kurį jau užmezgiau.

6b. Ar manote, vertindami vien politiniu požiūriu, kad po klausymų paskelbus 
neigiamą sprendimą, kandidatas (-ė) į Komisijos narius turėtų atsiimti savo 
kandidatūrą?

Aš visiškai pritariu Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių 
nustatytam principui, pagal kurį Komisijos pirmininkas, Parlamentui pareiškus 
nepasitikėjimą, gali pareikalauti Komisijos nario atsistatydinimo.

Leiskite pridurti, kad labai džiaugiuosi galimybe prisistatyti Parlamentui pačioje savo 
kadencijos pradžioje, prieš imdamasi svarbių darbo įsipareigojimų.

6c. Kiek manote esąs atsakingas už Jūsų atsakomybės sričiai priklausančių 
tarnybų pateiktus atsakymus į Parlamento Peticijų komiteto ar kitų atsakingų 
komitetų pateiktus prašymus? Kiek jaustumėtės atskaitingas Parlamentui, jei 
Jūsų pareikalautų pateisinti arba paaiškinti ankstesnius Komisijos veiksmus 
ar neveikimą?

Kaip minėjau anksčiau, visiškai sutinku su Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir 
Komisijos santykių principu, kuriame teigiama, kad „kiekvienas Komisijos narys prisiima 
politinę atsakomybę už savo kompetencijos veiksmus, nepažeisdamas Komisijos kolegialumo 
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principo“. Savo tarnybų atsakymus laikysiu pateiktus mano vardu ir atitinkamai prisiimsiu 
politinę atsakomybę už juos.

Ketinu užtikrinti, kad Komisijos atskaitomybė Parlamentui, susijusi su mano atsakomybės 
sritimis, būtų be spragų. Kadangi esu naujas žmogus, kuriam tenka šis portfelis, aš, žinoma, 
ketinu peržiūrėti politiką ir įnešti savo indėlį. Jeigu nuspręsčiau, kad ankstesnius politinius 
sprendimus reikia pataisyti arba pakeisti, žinoma, kad, kaip numatyta, apie tai informuočiau 
Parlamentą ir pateikčiau paaiškinimus. Taip pat esu pasirengusi pagrįsti arba paaiškinti 
ankstesnius Komisijos veiksmus.

6d. Kaip suprantate politinės atsakomybės Parlamentui už Jūsų atsakomybės 
sričiai priklausančių generalinių direktoratų veiklą sąvoką? Kokių veiksmų 
ketinate imtis siekdamas užtikrinti, kad Jūsų atsakomybės sričiai 
priklausantys generaliniai direktoratai būtų tinkamai valdomi?

Kolegijai esu atsakinga už savo ir Prekybos generalinio direktorato veiklą, o mano 
atsakomybės sričiai priklausantis generalinis direktorius yra atsakingas man ir Kolegijai už 
tinkamą mūsų nustatytų gairių įgyvendinimą ir generalinio direktorato valdymą. Komisijos 
nario pareigų imuosi turėdama ilgametę darbo Jungtinės Karalystės ministerijose patirtį, įgytą 
vadovaujant įvairaus dydžio departamentų grupėms. Tikiu, kad veiksmingos darbo grupės 
varomoji jėga – atviro politinių galimybių aptarimo užtikrinimas ir aiškus vaidmens bei 
atsakomybės suvokimas.

Dar norėčiau pridurti, kad, mano nuomone, Komisijos narių ir departamentų santykiai visų 
pirma grindžiami lojalumu, pasitikėjimu ir skaidrumu, ypač kalbant apie išorės ryšius. Iš savo 
tarnybų tikiuosi, kad jos laikysis aukščiausių profesinio sąžiningumo ir etiško elgesio 
standartų, kurių iš jų tikisi visuomenė ir šis Parlamentas.

Žinau, kad per ankstesnės Komisijos atliktas reformas įdiegta daugelis svertų, kurių reikia 
aukščiausio lygio viešųjų paslaugų teikimui užtikrinti. Ketinu visais šiais svertais aktyviai 
naudotis. Visų pirma, remdamasi generalinio direktorato metiniais valdymo planais ir 
metinėmis veiklos ataskaitomis, sieksiu užtikrinti, kad būtų aiškiai apibrėžti Prekybos 
generalinio direktorato politiniai tikslai ir atidžiai stebima atlikta pažanga.

Taip pat skirsiu visą reikiamą dėmesį įvairių kontrolės įstaigų – generalinio direktorato vidaus 
audito, Komisijos audito tarnybų, Europos Audito Rūmų, taip pat šio Parlamento 
ombudsmeno – atliekamam darbui ir rekomendacijoms. 

Ketinu kas savaitę susitikti su generalinio direktorato vadovybe ir aptarti politinę raidą, taip 
pat palaikysiu nuolatinį ryšį su mano atsakomybės sričiai priklausančiu generaliniu 
direktoriumi. Tikiuosi būti nuolat informuojama svarbiais valdymo klausimais, įskaitant 
veiklos, skirtos užtikrinti, kad mūsų darbas atitiktų aukščiausius etikos standartus, klausimus. 
Bent du kartus per metus ketinu organizuoti specialų susitikimą su generaliniu direktoriumi 
vidaus kontrolės ir audito klausimams aptarti.

7. Kaip vertinate Komisijos bendradarbiavimo su Parlamentu, ypač su Jūsų 
kompetencijos srityje dirbančiais Parlamento komitetais, svarbą? Ką Jums 
šiomis naujomis aplinkybėmis reiškia tarpinstitucinio įstatymų leidybos 
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proceso, kuriame dalyvauja Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, 
skaidrumas bei apskritai santykiai tarp institucijų?

Iš patirties, kurią įgijau būdama Lordų Rūmų pirmininke, žinau, kad norint vykdyti 
veiksmingą politiką, labai svarbus sklandus vykdančiosios valdžios ir Parlamento 
bendradarbiavimas. Tai ypač aktualu Jungtinėje Karalystėje, kur leiboristų vyriausybei 
aukštuosiuose rūmuose trūksta paprastosios daugumos – vadinasi, itin svarbu gebėti 
bendradarbiauti ir kurti koalicijas. Todėl esu tvirtai įsitikinusi, kad geras tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas ypač svarbus ES institucijų skaidrumui, teisėtumui ir geram valdymui. 

Manau, kad labai svarbu užtikrinti gerus Komisijos narių ir atitinkamų komitetų santykius. 
Esu įsitikinusi, kad visada turime ieškoti būdų, kaip tuos santykius pagerinti palaikant 
glaudesnį dialogą, reguliariau dalyvaujant ir keičiantis informacija. Taip pat svarbu, kad 
Komisija greitai ir visapusiškai atsižvelgtų į komiteto pareikštą nuomonę. 

Manau, kad viena iš esminių Komisijos narių pareigų – atsiskaityti Parlamento plenariniuose 
posėdžiuose, taip pat svarbu reguliariai dalyvauti komiteto posėdžiuose ne tik Komisijos 
kvietimu, bet ir pačiai pasisiūlius. Kaip minėjau pirmiau, esu įsitikinusi, kad bendrauti su 
komiteto nariais – mano pareiga. Šiomis dienomis užmegzdama pirmuosius ryšius, norėčiau 
sukurti tiesioginio bendravimo su Parlamento nariais tradiciją, kad galėčiau susipažinti su 
rūpimais klausimais ir pateikti skubią ir aiškią informaciją. Prisistatymas Parlamentui – pirma 
svarbi proga užmegzti tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba pagrįstus gerus darbo ryšius su 
komitetais, kurie labiausiai susiję su mano atsakomybes sritimi.

V. Lyčių aspekto integravimas

8. Kokios konkrečios priemonės, Jūsų nuomone, reikalingos siekiant užtikrinti, kad Jūsų 
atsakomybei priklausančioje politikos srityje būtų įgyvendinta lyčių aspekto integravimo 
koncepcija? Ar turite politinę strategiją? Kokių finansinių ir žmogiškųjų išteklių, Jūsų 
nuomone, reikia siekiant integruoti lyčių aspektą į Jums priklausančią atsakomybės sritį? 

Būčiau pirmoji britė moteris, einanti Komisijos nario pareigas, ir pirmoji už prekybą 
atsakinga Komisijos narė moteris – tai įrodymas, kad aukščiausiu Europos Sąjungos lygiu 
moterims tebėra nepakankamai atstovaujama. Lyčių lygybės klausimais aktyviai domėjausi 
per visą savo karjerą iki pat darbo Parlamente. Buvau atsakinga už labdaros organizacijos 
„Pasinaudok galimybe“ (angl. Opportunity Now) įsteigimą – Jungtinėje Karalystėje ji tebėra 
viena didžiausių moterų teisėms skirtų labdaros organizacijų.

Esu įsitikinusi, kad lygios moterų galimybės – tai sritis, kurioje ES principai tiesiogiai palietė 
milijonų europiečių gyvenimus, turėjo įtakos jų darbo ir gyvenimo sąlygoms bei 
atlyginimams. Tačiau dar daug reikia nuveikti pertvarkant mūsų profesinio gyvenimo 
struktūrą, kad ji geriau atitiktų moterų poreikius, taip pat kuriant darbo, asmeninio ir šeimos 
gyvenimo pusiausvyrą. ES institucijos ir valstybės narės privalo ir toliau įtraukti moterų 
lygybės klausimą į visas politikos sritis visais politikos formavimo etapais.

Kalbant apie prekybos politiką, pirmą žingsnį galime padaryti pripažindami, kad prekyba 
pajėgi padėti šalims pačioms pakilti iš skurdo, atsisakyti pragyvenimo vien iš žemės ūkio –
moterims tai dažnai atvertų didesnes ekonomines ir švietimo galimybes. Tai viena iš 
priežasčių, kodėl prekybos liberalizavimo darbą turime atlikti tiek daugiašaliu, tiek dvišaliu 
aspektu ir tokiu būdu, kad skurdžiausiems gyventojams būtų suteikiama naujų ekonominių 
galimybių. Taip pat norėčiau pabrėžti pilietinės visuomenės dalyvavimo sprendžiant šiuos 
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klausimus svarbą. Gruodžio mėnesį mano atsakomybės sričiai priklausantis generalinis 
direktoratas organizuoja pilietinės visuomenės posėdį ekonominės partnerystės susitarimų 
(EPS) ir moterims skirtų galimybių klausimais, direktoratas taip pat finansavo pilietinės 
visuomenės studijas moterų klausimais.

Atsižvelgdama į savo generalinio direktorato patirtį, suprantu, kad nuveiktas didelis darbas 
daugelyje sričių, įskaitant bendrąją lyčių pusiausvyrą vadovybėje, didesnį dėmesį darbo ir 
asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, siekį didinti informuotumą lyčių klausimais. Džiaugiuosi 
galėdama patvirtinti, kad ketinu remti savo generalinį direktoratą tęsiant ir plėtojant tokias 
iniciatyvas, įskaitant būtinų žmogiškųjų ir finansinių išteklių, kurių reikia minėtiems tikslams 
įgyvendinti, užtikrinimą.
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