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 RESPOSTAS
DA COMISSÁRIA CATHERINE ASHTON

AO QUESTIONÁRIO DO PARLAMENTO EUROPEU

Parte A – Perguntas de carácter geral

I. Dados pessoais e profissionais

1. Que aspectos das suas qualificações pessoais e da sua experiência 
profissional considera serem de relevância particular no contexto da sua 
nomeação e das suas futuras funções de Comissária?

Sou uma europeia convicta com um currículo de apoio à União Europeia e uma forte crença 
no valor e na necessidade de uma UE eficaz. Na qualidade de líder da Câmara dos Lordes, 
orientei o Tratado de Lisboa nessa Câmara. Tenho experiência prática das políticas europeias 
e do processo de negociação a nível intergovernamental, nomeadamente através da minha 
actividade como Ministra da Justiça do Reino Unido no Conselho Justiça e Assuntos Internos.
Desta experiência fez parte presidir ao Conselho durante a Presidência do Reino Unido em 
2005. No exercício das minhas funções de Secretária de Estado dos Assuntos Constitucionais, 
conduzi negociações a nível internacional no domínio do comércio de serviços jurídicos com 
a Índia e a África do Sul.

Tenho uma vasta experiência em questões empresariais e económicas, tendo sido Directora no 
Reino Unido da “Charity Business in the Community”, que colabora com outras instituições 
para as incentivar a empenharem-se nas respectivas comunidades e a desenvolverem as 
potencialidades das pessoas que para elas trabalham. Desta experiência retirei ensinamentos 
sobre os desafios que as empresas europeias enfrentam para equilibrar as exigências da 
competitividade na economia global com as suas obrigações para com as comunidades de que 
fazem parte. É este, em especial, o caso das pequenas e médias empresas, que continuam a 
ser o motor da economia europeia e que serão prioritárias no meu trabalho como Comissária 
responsável pelo Comércio, por exemplo para lhes facilitar o seu acesso aos mercados.  

II. Independência

2. Como descreve a obrigação de exercer as suas funções com independência 
e como pensa concretamente pôr em prática este princípio?

Atribuo grande importância ao princípio de independência dos Comissários estabelecido no 
Tratado. É um elemento central no modo como a Comissão trabalha e consegue desempenhar 
as suas funções. Esta independência permite-nos ouvir e aprender com diferentes pontos de 
vista e opiniões, deles extraindo o interesse europeu comum. É esta capacidade que permite à 
Comissão desempenhar plenamente o seu papel de um “corretor honesto” em relação à União 
Europeia no seu conjunto. Manter esta tradição de independência é um factor extremamente 
importante.
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Como certamente sabem, sou membro vitalício da Câmara dos Lordes. Não posso renunciar 
ao meu título de “Baronesa”, pois foi-me concedido a título vitalício. Por força deste título, 
ocupo um lugar na Câmara dos Lordes do Reino Unido. Deste modo, durante o meu mandato 
como Comissária, tive de me desligar da Câmara dos Lordes. Na prática, tal significa que, 
embora mantenha o meu título, não estou presente na Câmara dos Lordes, não participo nas 
votações, não faço ali discursos nem recebo qualquer forma de remuneração durante o 
período do meu mandato.

3. Poderá prestar ao Parlamento Europeu informações circunstanciadas sobre 
a sua situação e os seus interesses, recentes e actuais, em matéria empresarial, 
financeira e política, bem como sobre quaisquer outros compromissos 
susceptíveis de colidir com as suas futuras funções?
A responder pela Comissária

Não tenho quaisquer interesses empresariais nem financeiros e os meus interesses políticos 
complementam e de modo algum colidem com as minhas novas funções. Estou plenamente 
consciente das regras de ética e integridade estabelecidas no Código de Conduta para os 
Comissários e tenciono cumpri-las integralmente. Como indiquei na resposta anterior, tomei 
as providências necessárias para assegurar que não existe qualquer conflito entre o meu 
estatuto de Baronesa e os meus deveres de Comissária.

III. Futuro da União Europeia

4. A Estratégia de Lisboa constitui uma estratégia a implementar ao longo de 
dez anos, que visa tornar a UE na economia mais dinâmica, competitiva e 
sustentada do mundo até 2010. A Estratégia de Lisboa compreende os três 
pilares do desenvolvimento sustentado: a economia, os assuntos sociais e o 
ambiente. A data de 2010 coincide com o termo do seu mandato. Na sua 
qualidade de Comissária, como procederia para acelerar a realização de 
progressos no sentido das metas fixadas em Lisboa e quais seriam, em seu 
entender, as principais prioridades?

A Estratégia de Lisboa renovada para o crescimento e o emprego tem um papel fulcral no 
futuro económico da Europa e na sua capacidade para manter sociedades sólidas, construídas 
com base num crescimento sustentável. Esta estratégia permitiu unir com êxito governos, 
parlamentos e interesses europeus em torno de um único conjunto de objectivos políticos. Por 
sua vez, isto ajudou a assegurar uma maior integração do processo de elaboração das políticas 
sobre estas questões na Europa. Esta estratégia é vital para preparar a Europa para enfrentar os 
desafios colocados pela globalização e pelo envelhecimento da população. A Comissão tem 
um importante papel a desempenhar na manutenção do impulso de reformas e na ajuda aos 
Estados-Membros para que respeitem os seus compromissos.

Foram também tomadas medidas importantes a nível da União. Gostaria de assinalar a 
importância do aprofundamento do mercado interno da energia e da reorientação da utilização 
dos fundos estruturais para projectos específicos de renovação económica através do 
crescimento e da criação de novos postos de trabalho. As propostas apresentadas no ano 
passado em matéria de energia e de alterações climáticas representam também um avanço 
importante.
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Em termos práticos, tal implica o reconhecimento de que a força económica e a criação de 
postos de trabalho na Europa estão ligadas à nossa capacidade de sermos competitivos na 
economia mundial e de nos esforçarmos por assegurar mercados mundiais abertos, em que as 
empresas europeias tenham um tratamento equitativo e os outros respeitem as regras 
comerciais. Implica a utilização dos acordos comerciais para criar novas oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento tanto na Europa como nos países parceiros.  

É claro que a actual crise financeira irá criar um novo contexto difícil. Contudo, quaisquer que 
sejam as dificuldades actualmente existentes, temos de nos concentrar numa perspectiva a 
mais longo prazo. Os desafios básicos são os mesmos. Continua a ser necessário modernizar 
as nossas economias e torná-las mais capazes de aproveitar as oportunidades futuras e de 
concorrer com os centros de poder económico emergentes, como é o caso da China, da Índia e 
outros. Temos de providenciar para que os trabalhadores tenham as qualificações adequadas 
que lhes permitam aproveitar as oportunidades futuras. Temos também de nos preparar para a 
evolução demográfica. A transição para uma economia com um baixo teor de emissões de 
carbono é mais urgente do que nunca. Através do reforço dos elementos fundamentais das 
nossas economias podemos acelerar a nossa recuperação e torná-la mais duradoura. A 
Estratégia de Lisboa também permitirá que as nossas economias se tornem mais flexíveis, 
resistentes e capazes de suportar os choques futuros.

De uma perspectiva comercial, o nosso principal desafio consiste em moldar a globalização 
de modo que todos beneficiem. A título ilustrativo, a perturbação económica actual torna cada 
vez mais necessário um acordo comercial a nível mundial, bem como um forte sistema de 
normas comerciais mundiais que reflictam as necessidades dos países em desenvolvimento e 
injectem a confiança tão necessária no sistema de comércio internacional.

5. Como se propõe melhorar a imagem pública da Comissão?

Como cidadã do Reino Unido, não sou estranha ao euro-cepticismo. Contudo, retomando as 
palavras do Presidente Durão Barroso no seu primeiro discurso ao Parlamento Europeu, 
também acredito que “o maior desafio que enfrentamos não é o euro-cepticismo de alguns, 
mas a euro-apatia de muitos”. O nosso desafio como Comissários e Deputados consiste em 
demonstrar que a Europa é importante e capaz de oferecer soluções para os desafios mundiais.

No exercício das minhas funções de Comissária continuarei a procurar meios para salientar a 
importância da UE na vida quotidiana dos cidadãos europeus. Foi esta convicção que guiou a 
minha actividade política como pró-europeia no passado: a Europa tem de fazer uma 
diferença positiva na vida do cidadão comum. No âmbito da política comercial, acredito que 
tal significa prestar especial atenção às necessidades das pequenas e médias empresas, que 
estão frequentemente bem equipadas para prosperar na economia mundial, mas que, ao 
fazê-lo, enfrentam desafios adicionais resultantes da sua dimensão e recursos.  

As expectativas das pessoas em relação à UE foram-se modificando ao longo dos últimos 
50 anos, à medida que a própria Europa e o mundo à nossa volta evoluíram. Na sua maioria, 
os europeus aceitam que as nossas sociedades só podem enfrentar muitos dos desafios mais 
importantes que se colocam através de uma abordagem colectiva e de esforços desenvolvidos 
à escala europeia. Tal aplica-se, em especial, a desafios como as alterações climáticas, a 
política energética, as migrações, a redução da pobreza a nível mundial e as questões relativas 
à segurança e à justiça. A actual crise económica põe claramente em evidência o modo como 
as nossas economias se tornaram interligadas e a insuficiência das medidas tomadas à escala 
nacional. O que é importante para os europeus é mostrar que compreendemos estes desafios e 
que somos capazes de os enfrentar.
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A Comissão também tem uma responsabilidade importante a nível da comunicação. Não creio 
que se trate simplesmente de “vender” as políticas da UE ao público, mas sim de um processo 
de diálogo e debate, no qual as instituições europeias envolvem e consultam os cidadãos 
europeus. Além de explicar os assuntos europeus à população, precisamos de ter em conta as 
suas preocupações e reflecti-las nas nossas políticas, o que pode ocorrer directamente ou 
através do canal do Parlamento Europeu. Na qualidade de Comissária, irei apoiar o objectivo 
da Comissão de criar um debate público animado sobre os objectivos e as políticas da UE, 
sem esquecer o país de que sou originária.
  
IV. Responsabilidade democrática perante o Parlamento Europeu

6a. Como encara a sua responsabilidade perante o Parlamento Europeu?

Tenho intenção de respeitar e aplicar integralmente os compromissos já assumidos pela 
Comissão no âmbito do Acordo-Quadro de 2005, incluindo o princípio segundo o qual cada 
Comissário deve assumir a responsabilidade política pelas acções realizadas no domínio das 
suas atribuições, sem prejuízo do princípio de colegialidade da Comissão.  

Tenho tido o hábito de recorrer ao Parlamento Europeu, tanto durante o meu trabalho com o 
Tratado de Lisboa como no âmbito das minhas atribuições como Ministra da Justiça do Reino 
Unido durante três anos, incluindo durante a Presidência do Reino Unido em 2005. Estou 
convencida de que é um facto da maior importância política para a eficiência e a legitimidade 
da União Europeia que os Comissários e todo o Colégio respondam perante o Parlamento 
Europeu. O Parlamento Europeu é a única instituição europeia eleita por sufrágio directo e 
goza, enquanto representante do conjunto dos povos europeus, de plena legitimidade 
democrática. O Parlamento Europeu desempenhou, e continua a desempenhar, um papel 
central no desenvolvimento da União Europeia, proporcionando uma visão determinante do 
papel da UE na vida europeia e aproximando a Europa dos seus cidadãos. Os avanços 
induzidos pelo Tratado de Lisboa, de que são de salientar os avanços no domínio da política 
comercial de que sou responsável, ajudarão a consolidar este papel.

Em termos práticos, o Parlamento tem de ser capaz de exercer a sua vigilância democrática de 
modo eficaz,  o que implica dispor atempadamente de todas as informações de que precisa 
para exercer esse controlo. Retomando a prática dos meus dois predecessores, assumo o 
compromisso de manter o Parlamento plenamente informado no domínio da política 
comercial. Creio que tal implicará fornecer ao Parlamento informações partilhadas com o 
Conselho, bem como participar regularmente nas sessões plenárias e estar disponível para 
comunicar, explicar e justificar as acções levadas a cabo pela Comissão. Penso que tenho a 
obrigação de estar atenta às preocupações do Parlamento e de ter efectivamente em conta os 
seus pareceres. Tenciono continuar este diálogo estreito, a que já dei início.

6b. De um ponto de vista estritamente político, considera que, caso seja 
negativo o resultado de uma audição, o Comissário indigitado em causa 
deveria retirar a sua candidatura?

Aceito plenamente o princípio definido no Acordo-Quadro sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e a Comissão, segundo o qual o Presidente da Comissão pode pedir a um 
Membro da Comissão que se demita se o Parlamento Europeu lhe manifestar a sua falta de 
confiança.
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Gostaria de acrescentar que me congratulo com a oportunidade que tive de me apresentar ao 
Parlamento logo no início do meu mandato e ainda antes de ter assumido responsabilidades 
operacionais importantes.

6c. Em que medida se considera responsável pelas respostas dadas pelos seus 
serviços ao Parlamento em resultado de pedidos emanados da Comissão das 
Petições ou de outras comissões competentes quanto à matéria de fundo? Se 
chamada a justificar ou a explicar anteriores actos ou omissões da Comissão, 
em que medida se considera responsável perante o Parlamento?

Como já referi, aceito integralmente o princípio estabelecido no Acordo-Quadro sobre as 
relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão que prevê que, sem prejuízo do princípio 
de colegialidade da Comissão, cada Comissário assumirá a responsabilidade política pelas 
medidas tomadas no domínio a seu cargo.  Considerarei as respostas dadas pelos meus 
serviços como dadas em meu nome, por elas assumindo responsabilidade política.

Tenciono assegurar que não haja qualquer interrupção na prestação de contas da Comissão ao 
Parlamento no que se refere aos domínios da minha competência. Tendo acabado de ser 
investida nestas funções, é evidente que irei rever e imprimir o meu cunho pessoal às 
políticas.  Se por acaso decidir que é necessário modificar opções políticas anteriores ou nelas 
introduzir alterações, é claro que de tal informarei o Parlamento, explicando a razão para o
fazer, se necessário. Estarei igualmente disponível para justificar ou explicar actos anteriores 
da Comissão.

6d. Que significa para si a noção de responsabilidade política perante o 
Parlamento pelas actividades da sua Direcção-Geral/das suas 
Direcções-Gerais? Que medidas tenciona adoptar no intuito de assegurar a 
boa gestão da sua Direcção-Geral/das suas Direcções-Gerais?

Prestarei contas ao Colégio das minhas actividades e das da Direcção-Geral do Comércio, 
enquanto o meu Director-Geral tem de me prestar contas a mim e ao Colégio pela execução 
adequada das orientações que estabelecemos e da gestão da Direcção-Geral.  O exercício das 
minhas atribuições como Comissária irá beneficiar da minha experiência ministerial no Reino 
Unido durante alguns anos com a gestão de equipas de várias dimensões. Penso que a força de 
uma equipa eficaz reside em assegurar um debate aberto das opções estratégicas e uma 
compreensão clara dos papéis e das responsabilidades.

Gostaria de acrescentar que considero que as relações entre os Comissários e os serviços se 
alicerçam, antes de mais e sobretudo, na lealdade, na confiança e na transparência –
particularmente em matéria de contactos externos. Espero que os meus serviços cumpram as 
normas mais elevadas de probidade profissional e conduta ética, em conformidade com as 
expectativas do público e do Parlamento Europeu.

Tenho conhecimento de que, na sequência das reformas empreendidas no âmbito da última 
Comissão, muitos dos motores necessários para assegurar a prestação de serviços públicos do 
mais alto nível se tornaram agora uma realidade, tendo eu a intenção de os utilizar 
plenamente. Tendo por ponto de partida, em especial, os planos de gestão anual e os relatórios 
anuais de actividades da Direcção-Geral, assegurarei que os objectivos estratégicos da 
Direcção-Geral do Comércio sejam claramente definidos e os progressos realizados 
controlados rigorosamente.
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Também terei na devida conta o trabalho e as recomendações dos vários organismos de 
controlo: as estruturas de auditoria interna da Direcção-Geral, os serviços de auditoria da 
Comissão e o Tribunal de Contas Europeu, bem como o trabalho do Provedor de Justiça 
Europeu.

Tenciono organizar semanalmente reuniões com os funcionários superiores da Direcção-Geral 
a fim de debater as evoluções estratégicas, mantendo ao mesmo tempo um contacto regular 
com o meu Director-Geral. Espero ser informada periodicamente sobre as principais questões 
de gestão, incluindo sobre as actividades destinadas a assegurar a conformidade do nosso 
trabalho com as normas éticas mais elevadas.  Por último, pelo menos duas vezes por ano, 
realizarei uma reunião com o Director-Geral especificamente sobre questões de controlo e 
auditoria a nível interno.

7. Que importância atribui à implementação da cooperação interinstitucional 
(Comissão-Parlamento), designadamente com as comissões parlamentares da 
sua área de competências? Neste novo contexto, que significado tem para si a 
transparência no procedimento legislativo interinstitucional entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, bem como nas relações 
interinstitucionais em geral?

Em resultado da minha experiência como líder da Câmara dos Lordes, sei como é importante 
a boa cooperação entre o executivo e o Parlamento para a elaboração de políticas eficazes.
Este aspecto assume especial peso num contexto britânico em que o governo trabalhista não 
goza de uma maioria natural na Câmara alta, o que significa que é vital ser capaz de 
estabelecer contactos e coligações. Por esta razão, estou firmemente convencida de que uma 
boa cooperação interinstitucional é crucial para a eficiência, transparência, legitimidade e boa 
governação das instituições da UE.

Creio que as boas relações entre os Comissários e as comissões parlamentares da sua área de 
competência são essenciais. Considero que devemos sempre procurar meios para melhorar 
estas relações através de um diálogo mais estreito e de uma presença e intercâmbio de 
informações mais regulares. É também importante que a Comissão dê um seguimento rápido 
e completo aos pareceres emitidos por uma comissão parlamentar.

Considero que uma parte importante dos deveres de um Comissário consiste em prestar 
contas nas sessões plenárias do Parlamento, mas também em participar regularmente nas 
reuniões de uma comissão parlamentar, tanto a convite desta última como por iniciativa  
própria. Como já referi, considero que tenho de estar disponível para os membros das 
comissões parlamentares. Tendo por base os meus primeiros contactos nos últimos dias, 
gostaria de estabelecer uma comunicação directa com os deputados do Parlamento Europeu, 
para poder estar ao corrente das suas preocupações e prestar informações claras rapidamente.
A minha apresentação ao Parlamento constituirá uma primeira ocasião importante de 
estabelecer boas relações de trabalho com as comissões parlamentares mais directamente 
ligadas ao meu domínio de competência, com base na confiança e no respeito mútuos.  

V. Integração das questões de género em todas as políticas (gender 
mainstreaming)
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8. Que medidas concretas entende serem necessárias para garantir que o princípio da 
integração das questões de género em todas as políticas (gender mainstreaming) seja 
aplicado na sua área específica de competências? Tem uma estratégia política para o 
efeito? Que recursos financeiros e humanos entende serem necessários para dar aplicação 
ao princípio da integração das questões de género em todas as acções políticas do seu 
pelouro?

Serei a primeira Comissária europeia de nacionalidade britânica e a primeira Comissária 
responsável pelo Comércio, o que prova que as mulheres continuam a estar sub-representadas 
nos níveis mais elevados da União Europeia. Interessei-me bastante pelas questões de 
igualdade ao longo da minha carreira, antes da minha entrada no Parlamento. Fui responsável 
pelo estabelecimento da obra de beneficência “Opportunity Now”, que continua a ser uma das 
maiores obras de beneficência para a defesa dos direitos das mulheres no Reino Unido.

Acredito que a igualdade para as mulheres é um domínio em que os princípios da UE já 
afectaram directamente as vidas, as condições de vida e de trabalho, bem como os salários de 
milhões de europeus. Contudo, há ainda muito trabalho a realizar para ajustar o modo pelo 
qual estruturamos a nossa vida profissional de modo a reflectir melhor as necessidades das 
mulheres e o equilíbrio entre o trabalho e a vida privada e familiar. As instituições da União 
Europeia e os Estados-Membros têm de continuar a integrar o princípio da igualdade entre 
homens e mulheres em todos os domínios políticos e em todas as fases da elaboração das 
políticas.  

No que diz respeito à política comercial, a primeira contribuição que podemos dar consiste 
em reconhecer a capacidade do comércio para ajudar os países a saírem da pobreza e de um 
regime de agricultura de subsistência, o que com muita frequência significa maiores 
oportunidades económicas e de educação para as mulheres. Esta é uma das razões pela qual é 
importante abordar o nosso trabalho de liberalização do comércio tanto a nível multilateral 
como bilateral, de modo a incentivar a criação de novas oportunidades económicas em favor 
das populações mais pobres. Gostaria também de salientar o compromisso em relação à 
sociedade civil sobre estas questões. A minha Direcção-Geral está a organizar uma reunião 
com a sociedade civil sobre os Acordos de Parceria Económica (APE) e as oportunidades das 
mulheres, prevista para Dezembro, e financiou estudos sobre as questões de género na 
sociedade civil.

No que diz respeito à prática na minha Direcção-Geral, tenho conhecimento de que foram 
envidados esforços consideráveis relativamente a vários aspectos, incluindo o equilíbrio de 
géneros global a nível da gestão, uma maior importância conferida ao equilíbrio entre a vida 
profissional e privada e os esforços de sensibilização para as questões de género. Tenho o 
prazer de confirmar que irei apoiar a minha Direcção-Geral na prossecução e aprofundamento 
destas iniciativas, inclusive através da garantia dos recursos humanos e financeiros 
necessários para prosseguir estes objectivos.
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