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PARLAMENT EUROPEJSKI
ODPOWIEDZI NA KWESTIONARIUSZ DLA

KOMISARZ ASHTON

Część A – Pytania ogólne

I. Pytania o charakterze osobistym i zawodowym

1. Jakie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe miały, Pani zdaniem, 
szczególne znaczenie dla Pani nominacji oraz mogą okazać się w przyszłości 
przydatne w pełnieniu funkcji komisarza? 

Jestem zaangażowaną Europejką. Od dawna wspieram ideę Unii Europejskiej i mocno wierzę 
w znaczenie i potrzebę istnienia skutecznej UE. Jako przewodnicząca Izby Lordów 
kierowałam pracami nad Traktatem Lizbońskim aż do jego ratyfikacji przez Izbę. Mam 
praktyczne doświadczenie w europejskiej polityce i negocjacjach na szczeblu 
międzyrządowym, szczególnie dzięki mojej pracy jako Minister Sprawiedliwości 
Zjednoczonego Królestwa w Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 
Przewodniczyłam także posiedzeniom Rady podczas prezydencji Zjednoczonego Królestwa 
w 2005 r. Jako Podsekretarz Parlamentarny w Departamencie ds. Konstytucyjnych 
prowadziłam negocjacje międzynarodowe w sprawie wymiany usług prawnych z Indiami i 
Republiką Południowej Afryki.

Mam znaczne doświadczenie w kwestiach gospodarczych i biznesowych, dzięki pełnieniu 
funkcji dyrektora w brytyjskiej instytucji charytatywnej „Business in the Community”, która 
współpracuje z przedsiębiorcami, zachęcając ich do zaangażowania się w swoich lokalnych 
społecznościach i rozwijania potencjału ludzi, którzy dla nich pracują. Dzięki tym 
doświadczeniom wiem, przed jakimi wyzwaniami stają europejscy przedsiębiorcy, którzy z 
jednej strony muszą sprostać wymaganiom konkurencji w gospodarce światowej, a z drugiej 
strony wypełniać zobowiązania wobec społeczności, których częścią pozostają.  Ma to 
szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które są motorem napędowym 
europejskiej gospodarki i które stanowiłyby priorytetowy cel moich działań jako Komisarz ds. 
Handlu, zwłaszcza pod względem poprawy ich dostępu do rynku. 

II. Niezależność 

2. Jak może Pani opisać zobowiązanie do zachowania niezależności podczas 
pełnienia obowiązków i jak planuje Pani zrealizować je w praktyce? 

Przykładam ogromną wagę do zawartej w Traktacie zasady niezależności Komisarzy. To 
podstawowa zasada w pracy Komisji, dzięki której może ona wykonywać swoje obowiązki. 
Niezależność ta pozwala nam słuchać różnych głosów i opinii, wyciągać z nich wnioski i 
określać na ich podstawie, co leży we wspólnym europejskim interesie.  Dzięki tej zasadzie 
Komisja może realizować w pełni swoją rolę „bezstronnego pośrednika” w Unii Europejskiej. 
Zachowanie tej tradycji niezależności jest niezwykle istotne.
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Jak Państwo wiedzą jestem dożywotnim parem. Nie mogę zrzec się mojego tytułu baronowej, 
ponieważ jest on nadawany dożywotnio.  W związku z tytułem szlacheckim przysługuje mi 
miejsce w Izbie Lordów Zjednoczonego Królestwa. Na czas mojej kadencji jako komisarz 
wzięłam urlop w Izbie Lordów. Oznacza to w praktyce, że zachowam mój tytuł, jednak nie 
będę brała udziału w posiedzeniach Izby Lordów, nie będę głosowała, wygłaszała 
przemówień ani nie będę pobierała w tym okresie żadnych diet.

3. Czy zechce Pani udzielić Parlamentowi Europejskiemu szczegółowych 
informacji o ostatnich oraz obecnych udziałach i stanowiskach w podmiotach 
gospodarczych, finansowych lub politycznych oraz o innych zobowiązaniach, 
które mogłyby kolidować z Pani przyszłymi obowiązkami? 

Nie mam udziałów w podmiotach gospodarczych ani finansowych, a moje udziały w 
podmiotach politycznych uzupełniałyby moją nową funkcję i w żaden sposób by z nią nie 
kolidowały. Mam pełną świadomość, jakie zasady etyki i uczciwości określono w Kodeksie 
postępowania komisarzy i zamierzam w pełni ich przestrzegać. Jak wynika z poprzedniej 
odpowiedzi, podjęłam niezbędne kroki pozwalające na zapewnienie, że mój tytuł baronowej 
nie będzie kolidował z moimi obowiązkami jako komisarz. 

III. Przyszłość Unii Europejskiej 

4. Przewidziana na dziesięć lat Strategia Lizbońska ma do końca 2010 roku 
przekształcić Unię Europejską w najbardziej dynamiczną, konkurencyjną oraz 
zrównoważoną gospodarkę. Strategia Lizbońska opiera się na trzech filarach 
zrównoważonego rozwoju: na rozwoju gospodarczym, sprawiedliwości 
społecznej i poszanowaniu środowiska naturalnego. Przewidziana data – rok 
2010 – pokrywa się z końcem Pani kadencji. Co zrobiłaby Pani jako komisarz, 
aby przyspieszyć osiągnięcie celów wytyczonych w Lizbonie i które z nich 
uważa Pani za priorytetowe? 

Odnowiona strategia lizbońska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia ma 
podstawowe znaczenie dla przyszłości Europy i dla możliwości zachowania silnych 
społeczeństw w oparciu o zrównoważony rozwój. W dużej mierze była ona skuteczna w 
zakresie jednoczenia europejskich rządów, parlamentów i interesów wokół szeregu 
jednakowych zamierzeń politycznych. To z kolei pozwoliło zapewnić większą spójność 
decyzji politycznych dotyczących tych zagadnień w całej Europie. Strategia ma szczególne 
znaczenie dla przygotowania Europy na wyzwania związane z globalizacją i starzeniem się 
społeczeństwa. Komisja ma do odegrania istotną rolę w zakresie podtrzymywania tempa 
reform i pomagania państwom członkowskim w dotrzymywaniu podjętych przez nie 
zobowiązań. 

Także na szczeblu unijnym podjęto ważne działania. Wymienić tu mogę rozszerzenie 
wewnętrznego rynku energii i lepsze ukierunkowywanie funduszy strukturalnych na projekty 
dotyczące odnowy gospodarczej poprzez wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc 
pracy. Zeszłoroczne wnioski legislacyjne w sprawie energii i zmian klimatycznych są 
kolejnym wielkim krokiem naprzód. 

W praktyce strategia ta oznacza uznanie, że siła gospodarcza i tworzenie zatrudnienia w 
Europie są powiązane z naszą zdolnością konkurowania w gospodarce światowej oraz 
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działanie na rzecz zapewnienia otwartych rynków światowych, na których przedsiębiorstwa 
europejskie będą traktowane sprawiedliwie, a partnerzy będą przestrzegać zasad handlowych. 
Oznacza to wykorzystywanie umów handlowych do tworzenia nowych możliwości wzrostu i 
rozwoju zarówno dla Europy, jak i dla jej partnerów.  

Oczywiście obecny kryzys finansowy spowoduje powstanie nowej i trudnej sytuacji. 
Niezależnie jednak od obecnych trudności musimy pozostać skupieni na celach 
długoterminowych. Podstawowe wyzwania pozostają niezmienne. Nadal musimy 
unowocześniać nasze gospodarki i sprawić, aby lepiej mogły wykorzystywać przyszłe 
możliwości i konkurować z rozwijającymi się potęgami gospodarczymi Chin, Indii i innych 
krajów. Musimy zapewnić naszym pracownikom właściwe umiejętności, aby mogli korzystać 
z przyszłych możliwości. Musimy również przygotować się na zmiany demograficzne. 
Wprowadzenie gospodarki niskoemisyjnej jest teraz kwestią pilniejszą niż kiedykolwiek. 
Poprzez wzmocnienie podstaw naszych gospodarek możemy przyspieszyć odbudowę po 
obecnych trudnościach i uczynić ją trwalszą.  Strategia lizbońska sprawi również, że nasze 
gospodarki będą bardziej elastyczne i odporne oraz łatwiej zniosą przyszłe wstrząsy.

W handlu główne wyzwanie stanowi dla nas takie ukształtowanie globalizacji, abyśmy 
wszyscy z niej skorzystali. Aby podać jakiś przykład – obecne zawirowania gospodarcze 
sprawiają, że potrzeba globalnego porozumienia handlowego stała się pilniejsza; 
potrzebujemy silnego systemu światowych zasad handlowych, który odzwierciedla potrzeby 
krajów rozwijających się i wzmacnia zaufanie wobec międzynarodowego systemu handlu.

5. W jaki sposób zamierza Pani wpłynąć na poprawę publicznego wizerunku 
Komisji? 

Ponieważ pochodzę ze Zjednoczonego Królestwa, eurosceptycyzm nie jest mi obcy.  Wierzę 
jednak również, że - jak to określił przewodniczący Barroso w swoim pierwszym 
przemówieniu przed Parlamentem Europejskim – „największym wyzwaniem jest dla nas nie 
eurosceptyzym niewielu, ale euroapatia wielu”. Wyzwaniem dla nas, zarówno jako 
komisarzy, jak i parlamentarzystów, jest pokazanie, że Europa jest właściwą strukturą zdolną 
oferować rozwiązania wobec globalnych wyzwań. 

Jako komisarz szukałabym nadal możliwości podkreślania znaczenia UE dla codziennego 
życia obywateli Europy. Przekonanie to już w przeszłości było motorem moich działań jako 
proeuropejskiego polityka: Europa musi przynieść pozytywne zmiany w życiu zwykłych 
ludzi. Uważam, że w polityce handlowej oznacza to poświęcanie szczególnej uwagi 
potrzebom małych i średnich przedsiębiorstw, które często są dobrze przygotowane do 
prowadzenia ożywionej działalności w gospodarce światowej, ale stykają się z dodatkowymi 
wyzwaniami związanymi ze swoją wielkością i zasobami.  

Oczekiwania ludzi wobec UE zmieniły się na przestrzeni ostatnich 50 lat, tak jak zmieniła się 
sama Europa i świat wokół nas. Większość Europejczyków zgadza się, że nasze 
społeczeństwa mogą sprostać wielu dzisiejszym wyzwaniom wyłącznie poprzez wspólne 
działanie w skali całej Europy. Szczególnie odnosi się to do wyzwań takich jak zmiany 
klimatyczne, polityka energetyczna, migracja, likwidowanie globalnego ubóstwa oraz kwestie 
związane z bezpieczeństwem i wymiarem sprawiedliwości. Obecny kryzys gospodarczy 
pokazuje w bezpośredni sposób, jak powiązane są nasze gospodarki oraz że działania na 
szczeblu krajowym nie są wystarczające. Jeżeli chcemy, aby UE była ważna dla obywateli, 
musimy im pokazać, że rozumiemy te wyzwania i jesteśmy w stanie na nie zareagować. 
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Komisja ma również ważne zadania w zakresie komunikacji. Nie uważam, żeby była to 
wyłącznie kwestia przekonywania opinii publicznej do polityki UE. Jest to proces dialogu i 
debaty, w który instytucje europejskie powinny zaangażować obywateli i wysłuchać ich 
opinii. Oprócz wyjaśniania obywatelom unijnych spraw powinniśmy wysłuchać ich obaw i 
uwzględniać ich uwagi podczas tworzenia naszej polityki. Może to przebiegać bezpośrednio 
lub za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego. Jako komisarz będę wspierać założenie 
Komisji, jakim jest pobudzenie żywej debaty publicznej na temat celów i polityki UE –
również w kraju, który znam najlepiej.
  
IV. Demokratyczna odpowiedzialność przed Parlamentem Europejskim

6a. Jak wyobraża sobie Pani swoją odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim? 

Zamierzam w pełni respektować i realizować zobowiązania Komisji zawarte w Porozumieniu 
ramowym z 2005 r., w tym zasadę, zgodnie z którą bez uszczerbku dla kolegialności Komisji 
każdy z jej członków ponosi odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane w 
zakresie swoich kompetencji.  

Od dawna utrzymuję kontakty z Parlamentem Europejskim, zarówno podczas moich działań 
w związku z Traktatem Lizbońskim, jak i podczas trzech lat pracy jako Minister 
Sprawiedliwości Zjednoczonego Królestwa, w tym podczas prezydencji brytyjskiej w 2005 r. 
Jestem przekonana, że odpowiedzialność kolegium przed Parlamentem Europejskim jest 
podstawowym politycznym warunkiem skuteczności i prawnej zasadności działań Unii 
Europejskiej. Parlament Europejski jest jedyną instytucją europejską wyłanianą w wyborach 
bezpośrednich, ma zatem pełną legitymację demokratyczną do reprezentowania obywateli 
państw Europy. Parlament Europejski odgrywał i w dalszym ciągu odgrywa ważną rolę w 
rozwoju Unii Europejskiej, tworząc spójną wizję roli UE w życiu Europejczyków oraz 
zbliżając Europę do obywateli. Dzięki reformom wprowadzonym w traktacie lizbońskim –
również tym wprowadzonym w moim obszarze kompetencji czyli polityce handlowej –
będzie można umocnić rolę Parlamentu.

W sensie praktycznym Parlament musi być w stanie skutecznie sprawować nadzór 
demokratyczny.  Oznacza to zapewnienie mu pełnych i terminowych informacji potrzebnych 
do sprawowania tego nadzoru. Mam zamiar, kontynuując działania moich dwóch 
poprzedników, na bieżąco informować Parlament o wszystkich kwestiach dotyczących 
polityki handlowej. Uważam, że powinno to oznaczać przekazywanie Parlamentowi 
informacji dostarczanych Radzie oraz regularne uczestniczenie w sesjach plenarnych 
Parlamentu, a także pozostawanie do dyspozycji w razie potrzeby przedstawienia wyjaśnień 
lub złożenia sprawozdania na temat tego, jakie działania prowadzi Komisja i dlaczego. 
Uważam, że moim ważnym obowiązkiem jest uważne słuchanie obaw Parlamentu i 
uwzględnianie jego opinii. Z radością kontynuowałabym ścisły dialog, który już rozpoczęłam.

6b. Czy – z czysto politycznego punktu widzenia – uważa Pani, że kandydat na 
komisarza, który po przesłuchaniu nie uzyska pozytywnej opinii, powinien 
wycofać swą kandydaturę?

W pełni zgadzam się z zasadą określoną w Porozumieniu ramowym w sprawie stosunków 
między Parlamentem Europejskim a Komisją, że przewodniczący Komisji może wezwać 
członka Komisji do rezygnacji, jeśli Parlament wyrazi brak zaufania. 
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Chciałabym dodać, że jestem szczęśliwa, mając możliwość przedstawienia się Parlamentowi 
na samym początku mojej kadencji, zanim podejmę moje główne obowiązki operacyjne.

6c. W jakim stopniu uważa się Pani za osobę odpowiedzialną za odpowiedzi 
udzielane przez podległe Pani służby na pytania zadawane przez Komisję 
Petycji i inne komisje parlamentarne? W jakim stopniu uważałaby się Pani za 
osobę odpowiedzialną przed Parlamentem, gdyby przyszło Pani wyjaśniać 
minione działania lub zaniechanie działań przez Komisję?

Jak wskazano powyżej, w pełni popieram następującą zasadę zawartą w Porozumieniu 
ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją: „każdy z 
członków Komisji ponosi odpowiedzialność polityczną za działania podejmowane w zakresie 
swoich kompetencji, nie uchybiając zasadzie kolegialności Komisji”.  Uważałabym 
odpowiedzi udzielane przez podległe mi służby za odpowiedzi udzielane w moim imieniu i 
wzięłabym za nie odpowiedzialność polityczną. 

Pragnę zagwarantować nieprzerwaną odpowiedzialność Komisji wobec Parlamentu w 
zakresie moich obowiązków. Jako nowa osoba obejmująca tę dziedzinę oczywiście 
przeprowadziłabym przegląd polityki i starałabym się wywrzeć osobisty wpływ na jej kształt.  
Gdybym musiała podjąć decyzję o zmianach lub dostosowaniach wcześniejszych założeń 
politycznych, oczywiście odpowiednio poinformowałabym o tym Parlament i wyjaśniła te 
zmiany. Jestem również gotowa uzasadnić i wyjaśnić wcześniejsze działania Komisji.

6d. W jaki sposób rozumie Pani pojęcie odpowiedzialności politycznej przed 
Parlamentem za działalność podległej(-ych) Pani Dyrekcji Generalnej(-ych)? 
Jakie kroki zamierza Pani podjąć w celu zapewnienia sprawnego zarządzania 
podległą(-łymi) sobie Dyrekcją(-ami) Generalną(-ymi)? 

Odpowiadam przed kolegium za moją działalność i działalność Dyrekcji Generalnej ds. 
Handlu, podczas gdy właściwy Dyrektor Generalny jest odpowiedzialny przede mną i 
kolegium za właściwe wdrożenie określonych przez nas wytycznych oraz za zarządzanie 
Dyrekcją Generalną.  Stanowisko komisarza obejmuję z wieloletnim doświadczeniem 
ministerialnym zdobytym w Zjednoczonym Królestwie w zakresie zarządzania różnej 
wielkości zespołami departamentów.  Wierzę, że siła skutecznego zespołu leży w 
zapewnieniu otwartych dyskusji na temat opcji politycznych i w jasnym podziale ról i 
obowiązków.

Chciałabym dodać, że jestem przekonana, iż stosunki między komisarzem i departamentami 
powinny być oparte na lojalności, zaufaniu i przejrzystości – zwłaszcza w przypadku 
kontaktów zewnętrznych. Oczekiwałabym od moich służb zachowania najwyższych 
standardów rzetelności zawodowej oraz etyki, których oczekuje zarówno ten Parlament, jak i 
ogół społeczeństwa.

Rozumiem, że w następstwie reform przeprowadzonych przez poprzednią Komisję 
wprowadzono już wiele mechanizmów niezbędnych do świadczenia najwyższej jakości usług 
publicznych. Zamierzam je w pełni wykorzystywać. Opierając się w szczególności na 
rocznych planach zarządzania Dyrekcji Generalnej i rocznych sprawozdaniach z działalności, 
zamierzam zapewnić jasne określenie celów politycznych Dyrekcji Generalnej ds. Handlu 
oraz ścisłe monitorowanie postępów. 
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Zamierzam również poświęcać należytą uwagę działaniom i zaleceniom różnych organów 
kontrolnych: służb audytu wewnętrznego Dyrekcji Generalnej, służb audytu Komisji oraz 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego; a także działaniom rzecznika praw 
obywatelskich Parlamentu. 

Zamierzam co tydzień spotykać się z urzędnikami wyższego szczebla z Dyrekcji Generalnej 
w celu omawiania kształtowania polityki, a równocześnie utrzymywać regularny kontakt z 
moim Dyrektorem Generalnym. Oczekuję, że będę systematycznie informowana o ważnych 
sprawach związanych z kierowaniem dyrekcją, w tym o działaniach mających zapewnić 
zgodność naszej pracy z najwyższymi standardami etycznymi.  Przynajmniej dwa razy do 
roku zamierzam organizować spotkania z Dyrektorem Generalnym poświęcone szczególnie 
kwestiom kontroli wewnętrznej i audytu.

7. Jak istotne jest dla Pani wprowadzenie w życie współpracy 
międzyinstytucjonalnej (Komisji i Parlamentu), w szczególności z komisjami 
parlamentarnymi zajmującymi się Pani obszarem kompetencji? Jak w tym 
nowym kontekście jawi się Pani pojęcie przejrzystości międzyinstytucjonalnej 
procedury legislacyjnej (między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją) 
oraz, ogólnie rzecz biorąc, w relacjach pomiędzy Instytucjami? 

Moje doświadczenia jako przewodniczącej Izby Lordów nauczyły mnie, jak ważną sprawą 
dla skutecznej realizacji polityki jest dobra współpraca władzy wykonawczej z Parlamentem.  
Jest to szczególnie prawdziwe w obecnej sytuacji Zjednoczonego Królestwa, gdzie rząd 
laburzystów nie ma zwykłej większości w izbie wyższej, co oznacza, że niezbędna staje się 
umiejętność współpracy i budowania koalicji. Jestem głęboko przekonana, że dobra 
współpraca międzyinstytucjonalna jest podstawą skuteczności, przejrzystości, prawnej 
zasadności i dobrego zarządzania w instytucjach UE. 

Uważam za nieodzowne umocnienie dobrych stosunków komisarzy z odpowiednimi 
komisjami parlamentarnymi. Uważam, że powinniśmy stale szukać sposobów poprawienia 
tych stosunków, poprzez bliższy dialog, częstszy udział w posiedzeniach i wymianę 
informacji. Ważne jest również, aby Komisja szybko i w wyczerpujący sposób rozpatrywała 
wszystkie opinie wyrażone przez komisje. 

Za istotną część obowiązków komisarza uważam gotowość do udzielania odpowiedzi na 
sesjach plenarnych Parlamentu, ale również regularne uczestniczenie w posiedzeniach komisji 
zarówno na ich zaproszenie, jak i z własnej inicjatywy. Jak wskazano powyżej, uważam, że 
moim obowiązkiem jest bycie do dyspozycji członków komisji. W oparciu o niedawne 
pierwsze kontakty chciałbym nawiązać bezpośrednią komunikację z posłami Parlamentu, aby 
mieć świadomość ich potrzeb oraz przekazywać im informacje szybko i w zrozumiały 
sposób. Moja prezentacja przed Parlamentem będzie pierwszą okazją do nawiązania dobrych 
kontaktów zawodowych z komisjami zajmującymi się sprawami z zakresu moich przyszłych 
obowiązków i do stworzenia stosunków opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu.  

V. Uwzględnianie problematyki płci

8. Jakiego rodzaju konkretne działania uważa Pani za niezbędne w celu zapewnienia 
wprowadzenia w życie pojęcia równego traktowania kobiet i mężczyzn w Pani obszarze 
kompetencji? Czy dysponuje Pani strategią polityczną w zakresie środków finansowych i 
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personelu niezbędnych do wprowadzenia w życie równego traktowania kobiet i mężczyzn w 
Pani obszarze kompetencji? 

Byłabym pierwszą kobietą na stanowisku brytyjskiego komisarza europejskiego i pierwszą 
kobietą na stanowisku Komisarza ds. Handlu, co dowodzi, że kobiety nadal są słabo 
reprezentowane na najwyższych szczeblach Unii Europejskiej.  Przez całe moje życie 
zawodowe, a więc również zanim zaczęłam zasiadać w parlamencie, szczególnie 
interesowałam się kwestiami równości płci. Byłam odpowiedzialna za powołanie organizacji 
charytatywnej „Opportunity Now”, która pozostaje jedną z największych w Zjednoczonym 
Królestwie organizacji na rzecz praw kobiet .

Wierzę, że równość kobiet jest dziedziną, w której zasady UE mają bezpośredni wpływ na 
życie, pracę i warunki życia oraz zarobki milionów Europejczyków. Jednak nadal konieczne 
są dalsze wysiłki, aby zmienić sposób, w jaki kształtujemy nasze życie zawodowe i lepiej 
odzwierciedlić potrzeby kobiet oraz równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. 
Instytucje UE i państwa członkowskie muszą nadal uwzględniać wymiar równości płci we 
wszystkich dziedzinach polityki oraz na wszystkich etapach procesu podejmowania decyzji.  

Jeśli chodzi o politykę handlową, pierwszym krokiem, jaki możemy zrobić, jest uznanie 
zdolności handlu do wspierania krajów w wychodzeniu z ubóstwa oraz odchodzeniu od 
produkcji rolnej na potrzeby własne, co często oznacza większe możliwości gospodarcze i 
edukacyjne dla kobiet.  Jest to jeden z powodów, dla których istotna jest liberalizacja handlu 
zarówno w wymiarze wielostronnym, jak i dwustronnym, w sposób umożliwiający 
najbiedniejszym korzystanie z nowych możliwości gospodarczych. Podkreśliłabym również 
zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w te kwestie. Moja Dyrekcja Generalna będzie 
w grudniu gospodarzem spotkania ze społeczeństwem obywatelskim na temat umów o 
partnerstwie gospodarczym oraz kwestii szans dla kobiet. Finansuje ona również badania 
społeczeństwa obywatelskiego na temat kwestii kobiet.

W odniesieniu do praktyk przyjętych w mojej Dyrekcji Generalnej rozumiem, że poczyniono 
znaczne wysiłki w wielu kwestiach: w zakresie zapewnienia ogólnej równowagi płci na 
stanowiskach kierowniczych, położenia większego nacisku na równowagę między życiem 
prywatnym a zawodowym oraz podniesienia świadomości w kwestiach równości płci. Z 
zadowoleniem mogę potwierdzić, że będę wspierać moją Dyrekcję Generalną w realizacji i 
pogłębianiu takich inicjatyw, poprzez zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich i 
finansowych do realizacji tych zamierzeń. 
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