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EIROPAS PARLAMENTS
ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM, KAS PAREDZĒTI 

KOMISĀREI EŠTONEI

A daļa. Vispārīgie jautājumi

I. Jautājumi par personīgo un darba pieredzi

1. Kuri Jūsu personīgās kvalifikācijas un darba pieredzes aspekti, Jūsuprāt, 
bija īpaši būtiski saistībā ar izvirzīšanu komisāra amatam un Jūsu iespējamo 
darbību šajā amatā?

Esmu pārliecināta eiropiete, esmu vienmēr atbalstījusi Eiropas Savienību un esmu stingri 
pārliecināta par efektīvas ES vērtību un nepieciešamību. Kā Lordu palātas priekšsēdētāja es 
panācu Lisabonas līguma pieņemšanu šajā palātā. Man ir praktiska pieredze Eiropas politikā 
un starpvaldību līmeņa sarunās, kas iegūta, kā Apvienotās Karalistes tieslietu ministrei 
piedaloties Tieslietu un iekšlietu padomes darbā. Tas ietvēra arī šīs padomes priekšsēdētāja 
pienākumus Apvienotās Karalistes prezidentūras laikā 2005. gadā. Kā Konstitucionālo lietu 
ministrijas valsts parlamentārā sekretāra vietniece es vadīju sarunas ar Indiju un 
Dienvidāfriku par tirdzniecību ar juridiskajiem pakalpojumiem.

Man ir liela pieredze uzņēmējdarbības un tautsaimniecības jautājumos, esmu bijusi 
Apvienotās Karalistes labdarības organizācijas „Business in the Community” direktore, šī 
organizācija sadarbojas ar uzņēmējiem, lai rosinātu tos iesaistīties vietējās sabiedrības dzīvē 
un atraisīt savu darbinieku potenciālu. Šīs pieredze man ir devusi priekšstatu par Eiropas 
uzņēmēju problēmām, kuriem ir jālīdzsvaro konkurences prasības globālajā ekonomikā ar 
saistībām pret vietējo sabiedrību, kuras daļa tie ir. Tas jo īpaši attiecas uz maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, kas vēl aizvien ir Eiropas ekonomikas dzinējspēks, un kā tirdzniecības 
komisārei tie būs mana darba prioritāte, piemēram, mēģinot uzlabot šo uzņēmumu piekļuvi 
tirgum.

II. Neatkarība

2. Kā Jūs aprakstītu savas saistības pildīt pienākumus neatkarīgi, un kā Jūs šo 
principu īstenosiet ikdienas darbā?

Es augsti vērtēju Līgumā noteikto komisāru neatkarības principu. Tas ir centrālais elements 
komisijas darbā un pienākumu izpildē. Neatkarība ļauj mums uzklausīt dažādus viedokļus un 
balsis, mācīties no tiem un secināt, kādas ir eiropiešu kopējās intereses. Tā ir spēks, kas ļauj 
Komisijai spēlēt "godīga starpnieka" lomu attiecībā uz visu Eiropas Savienību. Neatkarības 
tradīcijas uzturēšana ir ārkārtīgi svarīga.

Kā jums jau zināms, esmu uz mūžu iecelta Lordu palātas locekle (life peer). Es nevaru 
atteikties no baroneses titula, jo tas man ir piešķirts uz mūžu. Atbilstoši manam titulam man ir 
vieta Apvienotās Karalistes Lordu palātā. Uz manu komisāres pilnvaru laiku esmu 
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pieprasījusi atvaļinājumu no Lordu palātas. Tas nozīmē, ka es saglabāšu savu titulu, bet 
nepiedalīšos Lordu palātas darbā, nepiedalīšos balsojumos, nenoturēšu tur runas un 
nesaņemšu nekādus ieņēmumus manu pilnvaru laikā.

3. Vai Jūs varētu sniegt Eiropas Parlamentam sīkāku informāciju par pašlaik 
vai nesenā pagātnē veiktu uzņēmējdarbību, Jūsu finansiālām un politiskām 
interesēm un nostājām, vai jebkādām citām saistībām, kas nav savienojamas 
ar Jūsu paredzamajiem pienākumiem?

Man nav uzņēmējdarbības un finansiālu interešu, un manas politiskās intereses būs manu 
jauno pienākumu papildinājums un nekādā veidā nav pretrunā ar tām. Es pilnībā apzinos 
profesionālās ētikas noteikumus, kas izklāstīti Komisāru rīcības kodeksā, un esmu apņēmusies 
ievērot tos pilnībā. Kā jau norādīju iepriekšējā atbildē, esmu veikusi vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka starp manu baroneses statusu un maniem komisāres pienākumiem nav 
pretrunu.

III. Eiropas Savienības nākotne

4. Lisabonas stratēģija ir stratēģija desmit gadiem, un tās mērķis ir panākt, ka 
līdz 2010. gadam Eiropas Savienība kļūst par dinamiskāko, konkurētspējīgāko 
un ilgtspējīgāko ekonomiku pasaulē. Lisabonas stratēģiju veido trīs 
ilgtspējīgas attīstības pīlāri – ekonomika, sociālie jautājumi un apkārtējā vide.
Noteiktais laiks līdz 2010. gadam atbilst Jūsu pilnvaru termiņam. Ko Jūs kā 
komisāre darītu, lai paātrinātu Lisabonas mērķu sasniegšanu, un kādām, pēc 
Jūsu domām, jābūt galvenajām prioritātēm?

Atjaunotā Lisabonas stratēģija izaugsmei un nodarbinātībai ir centrālais elements Eiropas 
ekonomiskās nākotnes nodrošināšanai un tās spējai uzturēt stabilu sabiedrību, kuras pamatā ir 
ilgtspējīga izaugsme. Eiropas valdību, parlamentu un interešu grupu apvienošanai, 
pamatojoties uz vienotu mērķu kopumu, ir bijuši plaši panākumi. Tas savukārt ir palīdzējis 
nodrošināt to, ka politikas veidošana šajos jautājumos Eiropas līmenī ir labāk integrēta.
Stratēģija ir būtiski svarīga, lai Eiropa varētu sagatavoties problēmām, ko izraisa globalizācija 
un sabiedrības novecošana. Komisijai būs nozīmīga loma reformu stimulēšanā, un tai būs 
jāpalīdz dalībvalstīm izpildīt to saistības.

Nozīmīgi soļi ir sperti arī Eiropas Savienības līmenī. Es vēlētos norādīt uz iekšējā enerģētikas 
tirgus padziļināšanu un struktūrfondu izlietojuma pārorientēšanu uz projektiem, kuru mērķis 
ir ekonomiska atjaunotne, kuras pamatā ir izaugsme un jaunu darba vietu radīšana. Pagājušā 
gada priekšlikumi enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā ir vēl viens liels solis uz priekšu.

Praksē tas nozīmē to, ka ir jāatzīst Eiropas ekonomiskais spēks un darba vietu radīšana ir 
saistīta ar mūsu spēju konkurēt globālajā ekonomikā un strādāt, lai nodrošinātu pieeju 
pasaules tirgiem tā, lai pret Eiropas uzņēmumiem būtu godīgi attieksme un citi partneri 
respektētu tirdzniecības noteikumus. Tas nozīmē tirdzniecības nolīgumu izmantošanu, lai 
atklātu jaunas izaugsmes un attīstības iespējas gan Eiropai, gan tās partneriem.  

Protams, pašreizējā finanšu krīze radīs jaunu un sarežģītāku situāciju. Tomēr, neskatoties uz 
pašreizējām grūtībām, mēs nedrīkstam novērsties no ilgtermiņa uzdevumiem. Galvenie 
uzdevumi nav mainījušies. Mums aizvien ir nepieciešams modernizēt mūsu valstu ekonomiku 
un uzlabot to, lai varētu izmantot nākotnes iespējas un konkurēt ar strauji augošām lielvalstīm 
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– Ķīnu, Indiju un citām. Mums jānodrošina, lai darba ņēmējiem būtu tās prasmes, kas ļaus 
tiem izmantot nākotnes iespējas. Mēs vēl aizvien neesam gatavi demogrāfiskajām pārmaiņām.
Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni ir kļuvusi vēl aktuālāka.
Nostiprinot mūsu ekonomiskos pamatus, mēs varēsim paātrināt mūsu ekonomikas atlabšanu 
un padarīt to stabilāku. Lisabonas stratēģija padarīs mūsu valstu ekonomiku elastīgāku un 
uzlabos tās spēju izturēt triecienus.

Tirdzniecības perspektīvā mūsu galvenais uzdevums ir ietekmēt globalizāciju tā, lai tas būtu 
izdevīgi visiem. Kā piemēru var minēt to, ka vajadzība noslēgt globālu tirdzniecības līgumu 
pašreizējo ekonomisko satricinājumu rezultātā ir palielinājusies, nevis samazinājusies; ir 
jānostiprina globālu tirdzniecības noteikumu sistēma, kas ņem vērā jaunattīstības valstu 
vajadzības un kas veicinātu ārkārtīgi nepieciešamo uzticību starptautiskajai tirdzniecības 
sistēmai.

5. Kā Jūs esat paredzējusi uzlabot Komisijas tēlu sabiedrībā?

Es nāku no Apvienotās Karalistes un eiroskepticisms man ir labi pazīstams. Tomēr es piekrītu 
arī tam, ko Komisijas priekšsēdētājs Barozu teica savā pirmajā runā Eiropas Parlamentā –
„mūsu lielākais izaicinājums nav dažu cilvēku eiroskepticisms, bet gan eiroapātija, kas 
skārusi daudzus”. Kā komisāriem un kā parlamenta locekļiem mūsu uzdevums ir pierādīt, ka 
Eiropa ir vajadzīga un spēj piedāvāt risinājumus globālajām problēmām.

Kā komisāre es turpināšu meklēt veidus, kā uzsvērt ES nozīmi Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvē.
Mana pārliecība, kas ir virzījusi manu proeiropeisko politisko darbību, ir – Eiropai ir jāpanāk 
pozitīvas pārmaiņas vienkāršo cilvēku dzīvē. Es uzskatu, ka tirdzniecības politikā tas nozīmē 
to, ka mēs īpaši pievēršamies mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām, kuri bieži vien ir spējīgi 
sekmīgi darboties globālajā ekonomikā, taču to apjoms un resursi rada tiem papildus grūtības 
šajā procesā.  

Pēdējo piecdesmit gadu laikā ir mainījušās cilvēku cerības attiecībā uz ES, tāpat kā ir 
mainījusies pati Eiropa un pasaule mums apkārt. Daudzi eiropieši saprot, ka mūsu valstis 
daudzus mūsdienu svarīgākos uzdevumus var risināt tikai kolektīvi un rīkojoties Eiropas 
mērogā. Tas jo īpaši attiecas uz tādiem uzdevumiem kā klimata pārmaiņas, enerģētikas 
politika, migrācija, nabadzības mazināšana pasaulē un jautājumi, kas saistīti ar drošību un 
tiesiskumu. Pašreizējā ekonomiskā krīze skarbi uzsver to, cik mūsu valstu ekonomikas ir 
savstarpēji saistītas un cik nepietiekami ir pasākumi valsts līmenī. Lai būtu lietderīgi
eiropiešiem, mums jāparāda, ka mēs saprotam šīs problēmas un esam spējīgi tās risināt.

Komisija ir atbildīga par komunikāciju, un tā ir liela atbildība. Es domāju, ka popularizēt ES 
politiku nav viegli. Tas ir dialoga un viedokļu apmaiņu process, kurā Eiropas iestādes iesaista 
Eiropas pilsoņus un konsultējoties ar tiem. Turklāt, mums ne tikai jāskaidro ES darbība, 
mums jāuzklausa viņu bažas un, izstrādājot mūsu politiku, jāņem vērā viņu viedokļi. Tas var 
notikt tieši vai to var veikt, iesaistot Eiropas Parlamenta kanālus. Kā komisāre es atbalstīšu 
Komisijas mērķi izraisīt aktīvas sabiedrības debates par ES mērķiem un politiku, jo īpaši darot 
to valstī, ko es pazīstu vislabāk.
  
IV. Demokrātiska atbildība pret Eiropas Parlamentu

6a. Kāda, pēc Jūsu domām, ir Jūsu atbildība pret Eiropas Parlamentu?
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Es pilnībā respektēšu un īstenošu Komisijas saistības saskaņā ar 2005. gada pamatnolīgumu, 
tostarp principu, saskaņā ar kuru katrs komisārs ir politiski atbildīgs par rīcību savā 
kompetences jomā, neskarot Komisijas koleģialitātes principu.  

Manā darba pieredzē ir bijuši kontakti ar Eiropas Parlamentu – strādājot ar Lisabonas līgumu, 
trīs gadus strādājot kā Apvienotās Karalistes tieslietu ministrei, tostarp arī Apvienotās 
Karalistes prezidentūras laikā 2005. gadā. Es uzskatu, komisāru un kolēģijas atbildībai 
Eiropas Parlamenta priekšā ir izšķiroša politiska nozīme efektivitātes un leģitimitātes 
nodrošināšanā Eiropas Savienībā. Eiropas Parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā Eiropas iestāde, 
un tam ir pilnīga demokrātiska leģitimitāte kā Eiropas iedzīvotāju ievēlētai pārstāvniecības 
struktūrai. Eiropas Parlamentam ir bijusi un arī pašreiz ir centrālā loma Eiropas Savienības 
attīstībā, tam ir skaidrs redzējums attiecībā uz ES lomu Eiropas dzīvē un Eiropas tuvināšanā 
tās pilsoņiem. Lisabonas līguma progress – lielā mērā tieši uzlabojumi tirdzniecības politikā, 
kas ir mana darbības joma – palīdzēs konsolidēt šo lomu.

Praktiski tas nozīmē, ka Parlamentam ir jābūt spējīgam efektīvi veikt demokrātiskās 
pārraudzības funkciju.  Tāpēc jāpārliecinās, ka tas saņem pilnīgu un savlaicīgu informāciju, 
kas ir vajadzīga šādas kontroles veikšanai. Esmu apņēmusies, sekojot divu manu priekšteču 
piemēram, pilnībā informēt Parlamentu par tirdzniecības politiku. Es uzskatu, ka tas paredz 
Parlamenta un Padomes nodrošināšanu ar informāciju, kā arī regulāru dalību plenārsēdēs un 
manu gatavību izskaidrot, ko Komisija dara un kāpēc, un attiecīgi ziņot par to. Es uzskatu, ka 
mans nozīmīgs pienākums ir uzmanīgi uzklausīt Parlamenta bažas un patiesi ņemt vērā 
Parlamenta uzskatus. Es ar prieku turpināšu šo ciešo dialogu, ko esmu jau sākusi.

6b. Raugoties vienīgi no politiskā viedokļa, vai Jūs uzskatāt, ka komisāram, 
kurš pēc uzklausīšanas ir saņēmis negatīvu vērtējumu, būtu jāatsauc sava 
kandidatūra?

Es pilnībā piekrītu principam, kas noteikts Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un 
Komisijas attiecībām un paredz, ka Komisijas priekšsēdētājs var pieprasīt Komisijas locekļa 
atkāpšanos, ja Parlaments ir izteicis neuzticību.

Ļaujiet man piebilst, ka jūtos pagodināta par iespēju stādīties priekšā Parlamentam manu 
pilnvaru sākumposmā un pirms nozīmīgu pienākumu uzņemšanās.

6c. Kādā mērā, Jūsuprāt, Jūs esat atbildīga par atbildēm, ko Jūsu dienesti dod 
Parlamentam, pamatojoties uz pieprasījumiem no tā Lūgumrakstu komitejas 
vai citām atbildīgajām komitejām? Ja Jūs aicinātu pamatot vai izskaidrot 
Komisijas iepriekšējo darbību vai bezdarbību, ciktāl, Jūsuprāt, sniedzas Jūsu 
atbildība pret Parlamentu?

Es pilnībā piekrītu principam, kas noteikts Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un 
Komisijas attiecībām un paredz, ka „neskarot Komisijas koleģialitātes principu, ikviens 
Komisijas loceklis ir politiski atbildīgs par darbību, kas tiek īstenota viņa atbildības jomā”.  
Es uzskatīšu, ka manu dienestu sagatavotās atbildes tiek sniegtas manā vārdā, un attiecīgi 
uzņemšos politisko atbildību par tām.

Es vēlos nodrošināt, ka manās atbildības jomās Komisijas atbildība pret Parlamentu tiek 
nodrošināta bez izņēmumiem. Saņemot portfeli, ar kuru neesmu strādājusi, es to protams 
pārskatīšu un ietekmēšu attiecīgās politikas jomas.  Ja es izlemšu, ka iepriekšējie politiskie 
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risinājumi ir jāgroza vai jāveic izmaiņas, es par to noteikti informēšu Parlamentu un 
vajadzības gadījumā izskaidrošu izmaiņas. Esmu gatava pamatot vai izskaidrot arī 
iepriekšējos Komisijas lēmumus.

6d. Kā Jūs izprotat koncepciju par politisko atbildību pret Parlamentu 
attiecībā uz Jūsu ģenerāldirektorāta(-u) darbību? Ko Jūs esat iecerējis darīt, 
lai nodrošinātu Jūsu ģenerāldirektorāta(-u) labu pārvaldību?

Par savu darbību un Tirdzniecības ģenerāldirektorāta darbību es atskaitos Kolēģijas priekšā, 
savukārt ģenerāldirektors atskaitās man un Kolēģijai par mūsu noteikto vadlīniju pareizu 
īstenošanu un ģenerāldirektorāta vadību.  Uzsākot komisāra pienākumu pildīšanu, man 
palīdzēs ilggadīgā pieredze, kas gūta kā ministrei Apvienotajā Karalistē, vadot dažāda lieluma 
komandas ministrijā. Es uzskatu, ka efektīvas komandas spēks ir atklātas diskusijas par 
politiskiem lēmumiem un skaidra izpratne par lomām un atbildību.

Tomēr es vēlētos piebilst, ka komisāru un departamentu attiecību pamatā pirmkārt un 
galvenokārt ir lojalitāte, savstarpējā uzticēšanās un pārredzamība, īpaši saistībā ar ārējiem 
kontaktiem. Es prasīšu, lai mani dienesti ievēro visaugstākos standartus attiecībā uz 
profesionālo godīgumu un ētisku rīcību, kā no tiem to gaida sabiedrība un Parlaments.

Es saprotu, ka pēc iepriekšējās Komisijas reformām ir izveidotas tās sviras, kas bija 
vajadzīgas, lai nodrošinātu publisko dienestu darbību visaugstākajā līmenī. Es vēlos izmantot 
visas šīs sviras. Balstoties uz ģenerāldirektorāta ikgadējiem vadības plāniem un ikgadējiem 
darbības pārskatiem, es nodrošināšu, ka Tirdzniecības ģenerāldirektorāta politiskie mērķi ir 
skaidri definēti un sasniegtie rezultāti tiek rūpīgi kontrolēti.

Es veltīšu arī pienācīgu uzmanību dažādu kontroles struktūru (ģenerāldirektorāta iekšējās 
revīzijas spējas, Komisijas revīzijas dienesti un Eiropas Revīzijas palāta, kā arī Parlamenta 
ombuda darbs) darbībai un ieteikumiem.

Es tikšos ar ģenerāldirektorāta augstāko vadību reizi nedēļā, lai apspriestu aktuālos politikas 
jautājumus, un uzturēšu regulārus kontaktus ar ģenerāldirektoru. Es prasīšu, lai mani regulāri 
informē par svarīgākajiem vadības jautājumiem, tostarp pasākumiem, kas paredzēti, lai
nodrošinātu mūsu darba atbilstību visaugstākajiem ētikas standartiem.  Vismaz divreiz gadā 
es rīkošu apspriedi ar ģenerāldirektoru, kas būs īpaši veltīta iekšējai kontrolei un revīzijai.

7. Cik svarīgi, Jūsuprāt, ir īstenot iestāžu (Komisijas un Parlamenta) 
sadarbību, it īpaši ar attiecīgajām Parlamenta komitejām Jūsu kompetences 
jomā? Ņemot vērā jaunos apstākļus, kādi ir Jūsu uzskati par pārredzamību 
starpiestāžu likumdošanas procedūrā starp Eiropas Parlamentu, Komisiju un 
Padomi, kā arī iestāžu attiecībās kopumā?

Mana pieredze kā Lordu palātas priekšsēdētājai ir pierādījusi, cik svarīga efektīvas politikas 
nodrošināšanai ir laba sadarbība starp izpildvaras amatpersonu un parlamentu. Tas jo īpaši 
attiecas uz Apvienoto Karalisti, kurā leiboristu valdībai dabiski nav vairākuma augšnamā, un 
tāpēc ir svarīgi kontaktēties un veidot koalīcijas. Tāpēc esmu stingri pārliecināta, ka labai 
starpiestāžu sadarbībai ir izšķiroša nozīme ES iestāžu efektīvai, pārredzamai un leģitīmai 
darbībai un labai pārvaldībai.
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Es uzskatu, ka labas attiecības starp komisāriem un viņu attiecīgajām komitejām ir ļoti 
būtiskas. Es uzskatu, ka mums vienmēr ir jāmeklē veidi, kā vēl vairāk uzlabot šīs attiecības ar 
dziļāka dialoga, regulārāku piedalīšanos un apmaiņu ar informāciju. Tāpat ir svarīgi, lai 
Komisija ātri un visaptveroši nodarbotos ar jautājumiem, par kuriem komiteja ir izteikusi savu 
nostāju.

Manuprāt, komisāra pienākumu nozīmīga daļa ir ne tikai atskaitīšanās Parlamenta 
plenārsēdēs, bet arī regulāra piedalīšanās komitejas sanāksmēs pēc komitejas uzaicinājuma un 
arī pēc manas iniciatīvas. Kā jau teicu iepriekš, uzskatu, ka mans pienākums ir būt pieejamai 
komitejas locekļiem. Balstoties uz pirmajiem kontaktiem, kas nodibināti šajās dienās, es vēlos 
izveidot tiešu saskarsmi ar parlamenta deputātiem, lai man būtu zināmi viņiem aktuālie 
jautājumi un es varētu ātri un precīzi sniegt informāciju. Mana uzstāšanās Parlamentā, lai 
iepazīstinātu ar sevi, būs pirmā nozīmīgā iespēja nodibināt uz savstarpēju uzticību un cieņu 
balstītas labas darba attiecības ar komitejām, kas darbojas manā atbildības jomā.  

V. Dzimumu līdztiesība

8. Kādus konkrētus pasākumus, Jūsuprāt, jāveic, lai nodrošinātu vienādas iespējas abiem 
dzimumiem Jūsu pārziņā esošās politikas jomā? Vai jūs esat apsvērusi politikas stratēģiju, 
un kādi finanšu resursi un cilvēkresursi ir nepieciešami, lai ieviestu šo koncepciju Jūsu 
darbības jomā?

Es būšu pirmā Eiropas komisāre no Lielbritānijas un pirmā tirdzniecības komisāre, kas 
apliecina faktu, ka sievietes vēl aizvien nav pietiekami pārstāvētas Eiropas Savienības 
augstākajos līmeņos.  Esmu īpaši interesējusies par līdztiesības jautājumiem manas karjeras 
posmā pirms darbības parlamentā. Es biju atbildīga par labdarības organizācijas „Opportunity 
Now” dibināšanu, kas vēl aizvien ir viena lielākajām labdarības organizācijām Apvienotajā 
Karalistē sieviešu tiesību jomā.

Es uzskatu, sieviešu līdztiesība ir joma, kurā ES principi ir tieši ietekmējuši daudzu miljonu 
eiropiešu dzīves, darba un sadzīves apstākļus un darba algas. Tomēr vēl ir ļoti daudz darāmā, 
lai pārveidotu mūsu darba dzīves struktūru, lai tā labāk atspoguļotu sieviešu vajadzības, un 
panāktu līdzsvaru starp darbu un ģimenes un privāto dzīvi. ES iestādēm un dalībvalstīm ir 
jāturpina sieviešu līdztiesības aspekta iekļaušana visās politikas jomās un visos lēmumu 
pieņemšanas posmos.  

Tirdzniecības politikā pirmais, ko mēs varētu veikt, ir atzīt, ka tirdzniecība spēj palīdzēt 
valstīm atbrīvoties no nabadzības un naturālās saimniecības, jo tādējādi ļoti bieži var radīt
plašākas ekonomiskās un izglītības iespējas sievietēm. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir 
svarīgi mūsu darbu tirdzniecības liberalizācijas jomā vērst gan uz daudzpusēju, gan uz 
divpusēju sadarbību tā, lai radītu jaunas ekonomiskās iespējas pašiem nabadzīgākajiem. Es 
vēlētos uzsvērt arī sadarbību ar pilsonisko sadarbību šajos jautājumos. Mans 
ģenerāldirektorāts decembrī rīkos pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sanāksmi par ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem un sieviešu iespējām, ģenerāldirektorāts ir finansējis arī 
pilsoniskās sabiedrības pētījumus par sieviešu jautājumiem.

Attiecībā uz praksi manā ģenerāldirektorātā, esmu informēta, ka ir pieliktas lielas pūles 
vairākās jomās, tostarp tādiem jautājumiem kā vispārējais dzimumu līdzsvars vadošos amatos, 
lielāka uzmanība darba un privātās dzīves līdzsvaram un centieni panākt labāku informētību 
jautājumos, kas saistīti ar dzimumu. Man ir prieks apliecināt, ka es atbalstīšu savu 
ģenerāldirektorātu šādu iniciatīvu īstenošanā un padziļināšanā, nodrošinot nepieciešamos 
cilvēkresursus un finanšu resursus šo mērķu sasniegšanai.
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