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EURÓPSKY PARLAMENT
ODPOVEDE NA DOTAZNÍK PRE

KOMISÁRKU ASHTON

Časť A – Všeobecné otázky

I. Osobné a profesionálne skúsenosti

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a profesionálnych skúseností mali 
podľa Vášho názoru osobitný význam, čo sa týka Vašej nominácie a výkonu 
budúcej funkcie komisárky?

Som oddanou Európankou, ktorá pevne verí v hodnoty a nevyhnutnosť účinnej EÚ a ktorá 
môže podporu Európskej únii preukázať. Na čele Snemovne lordov som riadila ratifikáciu 
Lisabonskej zmluvy v tejto komore. Mám praktické skúsenosti z európskej politiky 
a rokovaní na medzivládnej úrovni, predovšetkým z mojej práce vo funkcii ministerky 
spravodlivosti Spojeného kráľovstva v Rade pre spravodlivosť a vnútorne záležitosti.
Zahŕňalo to vedenie tejto Rady počas predsedníctva Spojeného kráľovstva v roku 2005. Ako 
parlamentná podtajomníčka na oddelení pre ústavné veci som viedla medzinárodné rokovania 
v oblasti obchodu s právnymi službami s Indiou a Južnou Afrikou.

Vzhľadom na to, že som bola riaditeľkou charitatívnej organizácie UK, ktorá pracuje 
s podnikmi a podporuje ich angažovanosť v komunitách, ako aj rozvíjanie potenciálu 
zamestnancov, disponujem významnými skúsenosťami v podnikateľských a hospodárskych 
otázkach. Táto funkcia mi umožnila oboznámiť sa s výzvami, ktorým čelia európske podniky, 
keď sa snažia vyvážiť požiadavky konkurencieschopnosti svetového hospodárstva 
s povinnosťami voči komunitám, ktorých sú súčasťou. Týka sa to predovšetkým malých 
a stredných podnikov, ktoré sú stále hnacou silou európskeho hospodárstva a ktorým by som 
v rámci svojej práce vo funkcii komisárky pre obchod venovala prednostnú pozornosť, 
napríklad v zmysle zlepšovania ich vstupu na trh.

II. Nezávislosť

2. Ako by ste opísali Váš záväzok byť nezávislá pri výkone svojej funkcie a ako 
si konkrétne predstavujete uvedenie tejto zásady do praxe?

Zásade nezávislosti komisárov, ktorá je ustanovená v zmluve, prikladám mimoriadnu 
dôležitosť. Je ústredným prvkom spôsobu, akým Komisia pracuje a ako je schopná plniť si 
povinnosti. Táto nezávislosť nám umožňuje načúvať rozličným stanoviskám a názorom, 
poučiť sa z nich a vyvodiť spoločný európsky záujem. Je to schopnosť, ktorá Komisii v plnej 
miere umožňuje zohrávať svoju úlohu „čestného sprostredkovateľa“ pre Európsku úniu.
Zachovanie tejto tradície nezávislosti je nadmieru dôležité.

Ako zrejme viete, som doživotným peerom. Titulu „barónky“ sa nemôžem vzdať, keďže mi 
bol udelený do konca života. Vďaka tomuto titulu mám miesto v Snemovni lordov Spojeného 
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kráľovstva. Počas trvania môjho mandátu vo funkcii komisárky som si v Snemovni lordov 
zobrala dovolenku. V praxi to znamená, že i napriek ponechaniu titulu nebudem počas tohto 
obdobia navštevovať Snemovňu lordov, zúčastňovať sa na hlasovaní, prednášať tam prejavy 
ani poberať akékoľvek príspevky.

3. Môžete Európskemu parlamentu poskytnúť podrobnosti o tom, či ste 
v poslednom čase alebo v súčasnosti mali podnikateľské, finančné alebo 
politické záujmy alebo akékoľvek iné záväzky, ktoré by boli nezlučiteľné 
s Vašim výkonom funkcie komisárky?

Nemám žiadne podnikateľské a finančné záujmy, pričom moje politické záujmy by moju 
novú úlohu dopĺňali a neboli by s ňou žiadnym spôsobom v rozpore. Som plne oboznámená 
s pravidlami o etike a integrite, ktoré sú ustanovené v kódexe správania pre komisárov, 
a mám v úmysle sa nimi v plnej miere riadiť. Ako je uvedené v predchádzajúcej odpovedi, 
s cieľom zabezpečiť, že neexistuje žiaden konflikt medzi mojím postavením barónky 
a novonadobudnutými povinnosťami komisárky, som podnikla všetky potrebné kroky.

III. Budúcnosť Európskej únie

4. Lisabonská stratégia je desaťročná stratégia, ktorá má z EÚ vytvoriť 
najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu trvalo udržateľnú ekonomiku 
na svete do roku 2010. Lisabonská stratégia zahŕňa tri piliere trvalo 
udržateľného rozvoja: hospodárstvo, sociálne veci a životné prostredie. Lehota 
do roku 2010 sa prekrýva s obdobím Vášho mandátu. Aké kroky by ste ako 
členka Komisie podnikli, aby sa urýchlilo dosiahnutie lisabonských cieľov? 
Aké by mali byť podľa Vášho názoru hlavné priority?

Obnovená Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť je pre hospodársku budúcnosť Európy 
a jej schopnosť udržať silné spoločnosti založené na trvalo udržateľnom raste ústredným 
prvkom. V zjednocovaní európskych vlád, parlamentov a záujmov na jednom súbore 
politických cieľov bola celkovo úspešná. Na oplátku to pomohlo zabezpečiť väčšiu integráciu 
pri tvorbe politiky týkajúcej sa týchto otázok naprieč Európou. Stratégia je významná 
z hľadiska prípravy Európy na výzvy, ktoré predstavuje globalizácia a starnúce obyvateľstvo.
Komisia má dôležitú úlohu, pokiaľ ide o udržiavanie impulzu reformy a pomoc členským 
štátom pri plnení záväzkov.

Dôležité opatrenia sa prijali aj na úrovni Únie. Rada by som zdôraznila prehlbovanie 
vnútorného trhu s energiami a nasmerovanie využívania štrukturálnych fondov na projekty, 
ktoré sa zameriavajú na hospodársku obnovu prostredníctvom vytvárania nových pracovných 
miest a rastu. Návrhy týkajúce sa energetiky a zmeny klímy predložené v minulom roku sú 
ďalším krokom smerom vpred.

V praxi to znamená uznať, že hospodárska sila Európy a vytváranie pracovných miest doma 
sa viaže na našu konkurencieschopnosť vo svetovom hospodárstve, ako aj pracovať 
na zabezpečení otvorených svetových trhov, kde sa s európskymi spoločnosťami zaobchádza 
spravodlivo a kde sa rešpektujú obchodné pravidlá. Znamená to využívať obchodné dohody 
na otvorenie nových možností na rast a rozvoj pre Európu aj jej partnerov.  

Súčasná finančná kríza samozrejme navodzuje nový a neľahký kontext. Avšak bez ohľadu 
na to, aké sú súčasné ťažkosti, musíme sa zameriavať na dlhodobé hľadisko. Základné výzvy 
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sa nezmenili. Naše hospodárstva naďalej vyžadujú modernizáciu, aby boli schopnejšie využiť 
možnosti zajtrajšku a súťažiť so vznikajúcimi hospodárskymi mocnosťami, ako sú Čína, 
India, atď. Musíme sa ubezpečiť, že pracovná sila disponuje správnymi zručnosťami, aby 
využila budúce príležitosti. Zároveň je nevyhnutná príprava na demografické zmeny. Prechod 
k hospodárstvu s nízkymi emisiami oxidu uhličitého je naliehavejší ako kedykoľvek predtým.
Regeneráciu možno urýchliť posilňovaním základov našich hospodárstiev, čo prispeje aj k jej 
väčšej udržateľnosti. V dôsledku Lisabonskej stratégie budú naše hospodárstva flexibilnejšie, 
odolnejšie a schopnejšie zdolať budúce otrasy.

Z hľadiska obchodu je našou hlavnou výzvou formovať globalizáciu tak, aby sme z nej mali 
všetci prospech. Ako jeden príklad možno uviesť potrebu svetovej obchodnej dohody, ktorá je 
kvôli súčasným hospodárskym zmenám ešte naliehavejšia; upevnenie silného systému 
pravidiel svetového obchodu, ktoré odzrkadľujú potreby rozvojových krajín a ktoré poskytujú 
medzinárodnému obchodnému systému veľmi potrebnú injekciu dôvery.

5. Akým spôsobom máte v úmysle zlepšiť povedomie verejnosti o Komisii?

Keďže pochádzam zo Spojeného kráľovstva, euroskeptizmus nie je pre mňa cudzím pojmom.
Zároveň však verím, že tak ako povedal predseda Barroso vo svojom prvom prejave 
v Európskom parlamente „najväčšou výzvou, ktorej čelíme nie je euroskeptizmus niekoľkých, 
ale euroskeptizmus mnohých“. Výzvou pre nás, komisárov aj zástupcov parlamentu, je 
preukázať význam Európy a jej schopnosť ponúknuť riešenia globálnych výziev.

Vo funkcii komisárky by som pokračovala v hľadaní spôsobov, ako zdôrazniť dôležitosť EÚ 
v každodennom živote európskych občanov. Toto presvedčenie bolo impulzom pre moju 
doterajšiu pro-európsku politickú činnosť: Európa musí mať pozitívny vplyv na život bežných 
ľudí. Z hľadiska politiky obchodu ide o zabezpečenie osobitnej pozornosti potrebám malých 
a stredných podnikov, ktoré sú často dobre pripravené na to, aby vo svetovom hospodárstve 
prosperovali, no kvôli ich veľkosti a zdrojom čelia dodatočným výzvam.  

Očakávania ľudí vo vzťahu k EÚ sa počas 50 rokov zmenili, rovnako ako sa zmenila samotná 
Európa a svet okolo nás. Väčšina Európanov sa zhoduje v názore, že naše spoločnosti môžu 
mnohé dnešné výzvy riešiť len spoločným úsilím a na európskej úrovni. Vzťahuje sa to najmä 
na otázky, akými sú zmena klímy, politika v oblasti energetiky, bezpečnosti a spravodlivosti, 
problematika prisťahovalectva a nárast svetovej chudoby. Súčasná hospodárska kríza veľmi 
jasne zdôrazňuje prepojenie našich hospodárstiev a nedostatočnosť činnosti na vnútroštátnej 
úrovni. Mať význam pre Európanov znamená preukázať, že týmto výzvam rozumieme a sme 
schopní ich riešiť.

Komisia má tiež veľkú zodpovednosť za komunikáciu. Nemyslím si, že ide len o „predaj“ 
politík EÚ verejnosti. Komunikácia zahŕňa dialóg a diskusiu, do ktorej sa zapájajú európske 
inštitúcie a konzultujú s európskymi občanmi. Okrem vysvetľovania záležitostí EÚ občanom 
musíme tiež počúvať ich názory a stanoviská a začleniť ich do procesu tvorenia politík. Môže 
k tomu dôjsť priamo alebo prostredníctvom Európskeho parlamentu. Vo funkcii komisárky by 
som podporovala cieľ Komisie, ktorý spočíva vo vytváraní živej verejnej diskusie o zámeroch 
a politikách EÚ – a o nič menej v krajine, ktorú poznám najlepšie.
  
IV. Demokratická povinnosť zodpovedať sa Európskemu parlamentu

6a. Ako si predstavujete Vašu zodpovednosť voči Európskemu parlamentu?
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V plnej miere by som rešpektovala a plnila záväzky Komisie vyplývajúce z rámcovej dohody 
z roku 2005 vrátane zásady, podľa ktorej každý komisár preberá politickú zodpovednosť 
za činnosti v oblasti svojej pôsobnosti bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality 
Komisie.  

V rámci svojej práce v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a počas troch rokov vo funkcii 
ministerky spravodlivosti Spojeného kráľovstva  vrátane predsedníctva Spojeného kráľovstva 
v roku 2005 som preukázateľne spolupracovala s Európskym parlamentom. Som presvedčená, 
že povinnosť komisárov, ako aj celého kolégia, zodpovedať sa Európskemu parlamentu má 
rozhodujúci politický význam pre účinnosť a legitímnosť Európskej únie. Európsky parlament 
je jedinou priamo volenou európskou inštitúciou, a má tak ako zastupiteľský orgán občanov 
Európy plnú demokratickú legitimitu. Európsky parlament zohrával a naďalej zohráva 
ústrednú úlohu v rozvoji Európskej únie, pričom ponúka jasnú víziu úlohy EÚ v životoch 
Európanov a približuje Európu bližšie k občanom. Pokrok obsiahnutý v Lisabonskej zmluve 
vrátane napredovania v mojej oblasti obchodnej politiky túto úlohu posilní.

Z praktického hľadiska musí mať Parlament schopnosť účinne vykonávať svoj demokratický 
dozor.  To znamená zabezpečiť, aby disponoval úplnými a včasnými informáciami, ktoré 
potrebuje na vykonávanie tejto kontroly. Na základe praxe svojich dvoch predchodcov sa 
zaväzujem informovať Parlament v oblasti obchodnej politiky v plnej miere. Domnievam sa, 
že by malo ísť o poskytovanie informácií zdieľaných s Radou, pravidelnú účasť 
na plenárnych schôdzach, ako aj moju pripravenosť podávať správy a výklad o činnostiach 
Komisie a ich príslušných zdôvodnení. Uvedomujem si závažnosť svojej povinnosti pozorne 
načúvať názorom a stanoviskám Parlamentu a ich reálneho zohľadnenia. Na pokračovanie 
tohto úzkeho dialógu, v ktorom som už začala, sa veľmi teším.

Domnievate sa, z výlučne z politického hľadiska, že v prípade, ak by vypočutie 
viedlo k negatívnemu záveru, by sa mal navrhnutý(-á) komisár(-ka) vzdať 
svojej kandidatúry?

V plnej miere akceptujem zásadu, ktorá je definovaná v rámcovej dohode o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou, na základe ktorej môže predseda Komisie požiadať 
člena Komisie, aby rezignoval, ak mu Parlament nevyjadrí dostatočnú dôveru.

K tomu mi dovoľte doplniť, že som rada, že mám túto možnosť predstaviť sa Parlamentu 
na úplnom začiatku môjho mandátu a predtým, ako sa ujmem svojich prevádzkových úloh.

6c. Do akej miery ste podľa Vás zodpovedná za odpovede, ktoré Parlamentu 
poskytujú oddelenia Vášho rezortu na žiadosť Výboru pre petície alebo iných 
príslušných výborov? Ak by ste boli vyzvaná odôvodniť alebo vysvetliť 
predchádzajúce akty Komisie, alebo predchádzajúce opomenutia, do akej 
miery ste podľa Vás povinná zodpovedať sa Parlamentu?

Ako je uvedené vyššie, plne prijímam zásadu z rámcovej dohody o vzťahoch medzi 
Európskym parlamentom a Komisiou, v ktorej sa jasne ustanovuje, že „bez toho, aby bol 
dotknutý princíp kolegiality Komisie, každý člen Komisie preberá na seba politickú 
zodpovednosť za správu jemu zverenej oblasti“. Zvážila by som odpovede poskytnuté mojimi 
útvarmi podané v mojom mene a prevzala za ne príslušnú politickú zodpovednosť.
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Mám v úmysle zabezpečiť, aby nedošlo k porušeniu povinnosti Komisie zodpovedať sa 
Parlamentu v oblastiach, za ktoré som zodpovedná. Ako nový člen toto portfólio samozrejme 
preskúmam a politikám vtlačím vlastnú pečať.  V prípade, že nadobudnem pocit, že 
predchádzajúce politiky by bolo potrebné upraviť alebo zmeniť, túto skutočnosť určite 
Parlamentu oznámim a v prípade potreby vysvetlím. Zároveň som pripravená zdôvodniť 
alebo vysvetliť predchádzajúce kroky Komisie.

6d. Čo rozumiete pod koncepciou politickej zodpovednosti voči Parlamentu 
týkajúcej sa činností Vášho(-ich) generálneho(-ych) riaditeľstva(-stiev)? Aké 
kroky máte v úmysle podniknúť, aby ste zabezpečili dobré riadenie Vášho (-
ich) generálneho(-ych) riaditeľstva(-stiev)?

Kolégiu sa zodpovedám za vlastnú činnosť, ako aj za aktivity Generálneho riaditeľstva pre 
obchod. Na druhej strane sa môj generálny riaditeľ zodpovedá mne a kolégiu za riadenie 
generálneho riaditeľstva a za správnu implementáciu usmernení, ktoré si stanovíme.
Do funkcie komisárky prinášam roky ministerských skúseností v Spojenom kráľovstve, kde 
som riadila tímy oddelení rôznych veľkostí. Verím, že sila efektívneho tímu spočíva 
v zabezpečení otvorenej diskusie o možnostiach politiky a jasnom chápaní úloh 
a zodpovedností.

K tomu by som rada dodala, že verím, že vzťahy medzi komisármi a odbormi sa v prvom rade 
zakladajú na lojálnosti, dôvere a transparentnosti, najmä vo vzťahu k vonkajším kontaktom.
Od svojich útvarov by som očakávala zachovanie najvyšších noriem profesionálnej cti 
a etického správania, ktoré očakáva tak verejnosť, ako aj Parlament.

Uvedomujem si, že v nadväznosti na reformy predchádzajúcej Komisie sa už zaviedli mnohé 
nástroje, ktoré sú potrebné z hľadiska zaručenia najvyššej úrovne verejnej služby. Mám 
v úmysle ich využiť v plnom rozsahu. Zabezpečila by som, aby najmä na základe ročných 
plánov riadenia generálneho riaditeľstva a výročných správ o činnosti boli ciele politiky 
Generálneho riaditeľstva pre obchod riadne vymedzené a pokrok podrobne monitorovaný.

Náležitú pozornosť by som zároveň venovala práci a odporúčaniam rôznych kontrolných 
orgánov: oddeleniu vnútorného auditu generálneho riaditeľstva, útvarom auditu Komisie 
a Európskemu dvoru audítorov, ako aj práci ombudsmana tohto parlamentu.

Každý týždeň by som sa stretávala s vrcholovými riadiacimi pracovníkmi generálneho 
riaditeľstva s cieľom prediskutovať vývoj politiky, pričom s mojím generálnym riaditeľom by 
som udržiavala pravidelný kontakt. Očakávam, že budem pravidelne informovaná 
o dôležitých otázkach v oblasti riadenia vrátane činnosti zameranej na zabezpečenie súladu 
našej práce s najvyššími etickými normami.  Najmenej dvakrát do roka by som sa osobitne 
stretla s generálnym riaditeľom v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa vnútorných kontrol 
a auditu.

7. Akú dôležitosť má podľa Vás uskutočňovanie medziinštitucionálnej
spolupráce (Komisia – Parlament), najmä s príslušnými parlamentnými 
výbormi vo Vašej oblasti pôsobnosti? Čo pre Vás znamená transparentnosť 
v medziinštitucionálnom legislatívnom postupe medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou, ako aj transparentnosť
v medziinštitucionálnych vzťahoch vo všeobecnosti?
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Z mojej skúsenosti s vedením Snemovne lordov viem, aká dôležitá je dobrá spolupráca medzi 
výkonnou mocou a parlamentom pre zabezpečenie účinných politík. Platí to predovšetkým 
v kontexte Spojeného kráľovstva, kde vláde labouristov chýba prirodzená väčšina v hornej 
komore; inými slovami je kľúčové oslovovať iných aktérov a vytvárať koalície. Som tak 
pevne presvedčená, že dobrá medziinštitucionálna spolupráca zohráva z hľadiska účinnosti, 
transparentnosti, legitímnosti a správneho riadenia inštitúcií EÚ ústrednú úlohu.

Verím, že dobré vzťahy medzi komisármi a „ich“ príslušnými parlamentnými výbormi sú 
nevyhnutné. Verím, že by sme vždy mali hľadať spôsoby ako tieto vzťahy ďalej zlepšovať, 
prostredníctvom užšieho dialógu, pravidelnejšej účasti na schôdzach a výmeny informácií.
Zároveň je dôležité, aby Komisia rýchlo a súhrnne reagovala na stanoviská prednesené 
vo výbore.

Za dôležitú súčasť povinností komisára považujem zodpovedanie sa Parlamentu počas 
plenárnych schôdzí, ako aj pravidelnú účasť na schôdzach výborov či už na ich pozvanie, 
alebo z vlastnej iniciatívy. Ako je uvedené vyššie, uvedomujem si svoju povinnosť byť 
pre členov výboru k dispozícii. Na základe mojich prvých kontaktov v posledných dňoch by 
som chcela nadviazať priamu komunikáciu s poslancami EP s cieľom byť informovaná o ich 
stanoviskách a poskytnúť im rýchle a jasné informácie. Moje uvedenie v Parlamente 
predstavuje prvú významnú príležitosť nadviazať dobrý pracovný vzťah založený 
na vzájomnej dôvere a rešpekte s výbormi, ktoré sa najviac zaoberajú problematikou 
v oblasti, za ktorú som zodpovedná.  

V. Rovnosť pohlaví

8. Aké konkrétne opatrenia považujete za potrebné uskutočniť, aby sa zabezpečilo 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo Vašej špecifickej oblasti politiky? Máte vlastnú 
politickú stratégiu a aké finančné a ľudské zdroje považujete za nevyhnutné pre 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo Vašom rezorte?

Skutočnosť, že budem prvou britskou členkou Európskej komisie a prvou komisárkou pre 
obchod, svedčí o tom, že ženy sú na najvyšších úrovniach Európskej únie nedostatočne 
zastúpené. Počas mojej kariéry, pred vstupom do parlamentu, som sa vždy osobitne zaujímala 
o otázky rodovej rovnosti. Pričinila som sa o zriadenie charitatívnej organizácie „Opportunity 
Now“, ktorá je aj naďalej jednou z najväčších charít v oblasti práv žien v Spojenom 
kráľovstve.

Rovnosť žien pokladám za oblasť, v ktorej sa zásady EÚ priamo dotýkajú životov, 
pracovných a životných podmienok a miezd miliónov Európanov. Táto problematika si však 
vyžaduje ešte veľké úsilie, najmä pokiaľ ide o reorganizáciu nášho pracovného života, aby 
lepšie odzrkadľoval potreby žien a vyvážil pracovné povinnosti so súkromným a rodinným 
životom. Inštitúcie EÚ a členských štátov musia pokračovať v začleňovaní hľadiska rodovej 
rovnosti žien do všetkých oblastí politiky a vo všetkých štádiách tvorby politiky.  

Vo vzťahu k obchodnej politike môže naším prvým prínosom byť uznanie schopnosti 
obchodu pomôcť krajinám pozdvihnúť sa z chudoby a odkloniť sa od poľnohospodárstva ako 
zdroja živobytia. To často predstavuje väčšie hospodárske a vzdelávacie možnosti pre ženy 
a zároveň je jedným z dôvodov, prečo je nasmerovanie našej práce na multilaterálnu 
a bilaterálnu liberalizáciu obchodu nevyhnutné, a to spôsobom, ktorý podporuje nové 
hospodárske možnosti pre najchudobnejších. V súvislosti s týmito otázkami by som rada 



– 7 –  

zdôraznila angažovanosť občianskej spoločnosti. Moje generálne riaditeľstvo organizuje 
stretnutie občianskej spoločnosti o dohodách o hospodárskom partnerstve a otázkach rodovej 
rovnosti žien v decembri tohto roku, a zároveň financuje štúdie občianskej spoločnosti 
o rodovej rovnosti žien.

Pokiaľ ide o prax v rámci môjho generálneho riaditeľstva, uvedomujem si, že bola vynaložená 
veľká snaha v rozličných ohľadoch vrátane celkovej rodovej vyváženosti v rámci 
manažmentu, väčšieho dôrazu na vyrovnanie pracovných povinností vo vzťahu 
k súkromnému životu a snahy na vybudovanie väčšieho povedomia o otázkach rodovej 
rovnosti. S potešením potvrdzujem, že svoje generálne riaditeľstvo by som pri pokračovaní 
a prehlbovaní týchto iniciatív podporila vrátane zabezpečenia potrebných ľudských 
a finančných zdrojov nevyhnutných na realizáciu týchto cieľov.
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