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EVROPSKI PARLAMENT
ODGOVORI NA VPRAŠALNIK ZA

KOMISARKO ASHTON

Del A – Splošna vprašanja

I. Osebna pričakovanja in strokovne izkušnje

1. Katere osebne usposobljenosti in strokovne izkušnje so po vašem mnenju 
posebnega pomena glede na vaše imenovanje in opravljanje vaših prihodnjih 
nalog komisarja?

Sem predana Evropejka in že dolgo podpiram Evropsko unijo ter močno verjamem v vrednost 
in nujnost učinkovite EU. Kot voditeljica lordske zbornice sem v njej usmerjala lizbonsko 
pogodbo do njene ratifikacije. Imam praktične izkušnje na področju evropskih politik in 
pogajanj na medvladni ravni, zlasti v okviru svojega dela na mestu ministrice za pravosodje 
Združenega kraljestva v Svetu za pravosodje in notranje zadeve. Slednje vključuje 
predsedovanje temu svetu med predsedstvom Združenega kraljestva leta 2005. Kot 
parlamentarna državna podsekretarka Združenega kraljestva na Ministrstvu za ustavne zadeve 
sem vodila mednarodna pogajanja na področju trgovine s pravnimi storitvami z Indijo in 
Južno Afriko.

Imam bogate izkušnje na področju poslovnih in gospodarskih vprašanj, saj sem bila 
direktorica dobrodelnega gibanja Podjetja v skupnosti (Business in the Community), ki 
podjetja spodbuja k sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in razvoju potenciala njihovih 
zaposlenih. Zaradi teh izkušenj poznam izzive, s katerimi se spopadajo evropska podjetja, ki 
skušajo najti srednjo pot med potrebo po konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu in 
obveznostmi, ki jih imajo do skupnosti, katere del so. To še posebej velja za mala in srednja 
podjetja, ki so še naprej gonilna sila evropskega gospodarstva in bi bila ključna prednostna 
naloga mojega dela kot komisarke za trgovino, pri katerem bi si na primer prizadevala 
izboljšati njihov dostop do trga dela.

II. Neodvisnost

2. Kako bi definirali obveznost, da svoje naloge opravljate popolnoma 
neodvisno, in kako si to predstavljate v praksi?

Načelu neodvisnosti komisarjev, določenemu v Pogodbi, pripisujem velik pomen. Ključno je 
za delo Komisije in zmožnost izpolnjevanja njenih obveznosti. Zaradi te neodvisnosti lahko 
prisluhnemo različnim pogledom in stališčem, se od njih marsikaj naučimo ter tako 
prispevamo k skupnemu evropskemu interesu. Je prednost, ki Komisiji omogoča, da v celoti 
uresničuje vlogo „poštenega posrednika“ za Evropsko unijo. Izjemno pomembno je, da se ta 
tradicija neodvisnosti nadaljuje tudi v prihodnje.
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Kot veste, sem dosmrtna članica lordske zbornice. Svojemu plemiškemu nazivu baronice se 
ne morem odreči, saj je ta naziv dosmrten. Zaradi svojega plemiškega naziva sem članica 
lordske zbornice Združenega kraljestva. V obdobju svojega mandata komisarke sem zaprosila 
za izredni dopust v lordski zbornici. To v praksi pomeni, da bom svoj naziv sicer obdržala, 
vendar se v obdobju svojega mandata ne bom udeleževala sestankov lordske zbornice, 
sodelovala pri glasovanju, imela v njej govore niti prejemala kakršnih koli nadomestil.

3. Ali bi lahko Evropskemu parlamentu predstavili podrobnosti o vaših 
nedavnih in sedanjih poslovnih, finančnih in političnih interesih ter položajih 
in kakršnih koli drugih obveznostih, ki bi lahko bili v nasprotju z vašimi 
prihodnjimi nalogami?
odgovori komisarka

Nimam nobenih poslovnih in finančnih interesov, moji politični interesi pa bi mojo novo 
vlogo dopolnjevali in ne bi bili nikakor z njo v nasprotju. Dobro poznam pravila o etiki in 
integriteti, določenimi v Kodeksu ravnanja komisarjev, ki jih nameravam tudi v celoti 
spoštovati. Kot sem že v prejšnjem odgovoru povedala, sem storila vse potrebno za 
zagotovitev, da ne bo nobenih navzkrižij med mojim statusom baronice in mojimi dolžnostmi 
komisarke.

III. Prihodnost Evropske unije

4. Lizbonska strategija je desetletna strategija, kako naj bi Evropska unija do 
leta 2010 postala najbolj dinamično, konkurenčno in trajnostno gospodarstvo 
na svetu. Sestavljajo jo trije stebri trajnostnega razvoja: gospodarstvo, socialne 
zadeve in okolje. Leto 2010 bo sovpadlo z vašim mandatom. Kako bi vi kot 
komisar pospešili napredek pri doseganju lizbonskih ciljev in kaj bi po vašem 
mnenju morale biti prednostne naloge?

Prenovljena lizbonska strategija za rast in delovna mesta je ključna za gospodarsko prihodnost 
Evrope in njeno zmožnost, da ohrani močne družbe, ki temeljijo na trajnostni rasti. Na 
splošno je uspešno zedinila evropske vlade, parlamente in interese okrog enotnega sklopa 
političnih ciljev. To je pripomoglo k zagotovitvi celovitejšega oblikovanja politik o teh 
vprašanjih po vsej Evropi. Strategija je bistvena za pripravo Evrope na izzive globalizacije in 
staranje prebivalstva. Komisija ima pomembno vlogo pri vzdrževanju zagona za reformo in 
pomoči državam članicam, da izpolnijo svoje zaveze.

Tudi na ravni Unije so bili narejeni pomembni koraki. Poudarila bi poglobitev notranjega trga 
energije ter preusmeritev sredstev iz strukturnih skladov v projekte za rast in nova delovna 
mesta, namenjene gospodarski prenovi. Lanski predlogi v zvezi z energijo in podnebnimi 
spremembami pomenijo še en velik korak naprej.

To v praksi pomeni, da sta gospodarska moč Evrope in ustvarjanje novih delovnih mest doma 
povezana z našo zmožnostjo, da smo konkurenčni v svetovnem gospodarstvu, ter da si je 
treba prizadevati za zagotovitev odprtih svetovnih trgov, na katerih so evropska podjetja 
enakopravna in drugi spoštujejo pravila trgovine. To pomeni tudi, da bi se s trgovinskimi 
sporazumi Evropi in njenim partnerjem zagotavljale nove možnosti za rast in razvoj.  

Sedanja finančna kriza bo seveda ustvarila novo in težavno okolje. Vendar moramo biti ne 
glede na sedanje težave še naprej dolgoročno usmerjeni. Osnovni izzivi se niso spremenili. Še 
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naprej moramo posodabljati naša gospodarstva, da bodo lahko bolje izkoriščala prihodnje 
možnosti in tekmovala z novimi gonilnimi silami gospodarstva, kot so Kitajska, Indija in 
druge. Zagotoviti moramo, da imajo delavci ustrezne kvalifikacije za izkoriščanje možnosti, 
ki jih prinaša prihodnost. Pripraviti se moramo na demografske spremembe. Prehod na 
gospodarstvo, ki temelji na nizkih emisijah ogljika, je nujnejše kot kdaj koli prej. S krepitvijo 
temeljev naših gospodarstev lahko pospešimo njihovo ponovno oživitev, ki bo tako tudi 
trajnejša. Z lizbonsko pogodbo bodo naša gospodarstva tudi prilagodljivejša in prožnejša ter 
bolj zmožna kljubovati prihodnjim pretresom.

Naš glavni izziv s trgovinskega vidika je oblikovati globalizacijo tako, da bomo od tega imeli 
vsi koristi. Zaradi trenutnih gospodarskih pretresov je potreba po svetovnem trgovinskem 
dogovoru bolj kot kdaj koli prej nujna, in sicer z oblikovanjem trdnega sistema svetovnih 
trgovinskih pravil, ki izražajo potrebe držav v razvoju, in zagotovitvijo zaupanja v 
mednarodni trgovinski sistem, ki ga slednji zelo potrebuje.

5. Kako boste izboljšali javno podobo Komisije?

Ker prihajam iz Združenega kraljestva, mi evroskepticizem ni tuj. Vendar tako kot predsednik 
Barroso, ki je to povedal v svojem prvem govoru pred Evropskim parlamentom, menim, da 
„naš največji izziv ni evroskepticizem peščice, temveč evroapatija številnih“. Izziv, s katerim 
se moramo soočiti kot komisarji in kot parlamentarci, je dokazati, da je Evropa pomembna in 
sposobna poiskati rešitve za svetovne izzive.

Kot komisarka nameravam še naprej poudarjati pomembnosti EU v vsakdanjem življenju 
evropskih državljanov. Vodilo mojega proevropsko usmerjenega političnega dela v preteklosti 
je bilo prepričanje, da mora Evropa prispevati dodano vrednost v življenju vseh nas. Mislim, 
da na področju trgovinske politike to pomeni, da moramo posebno pozornost nameniti malim 
in srednjim podjetjem, ki imajo pogosto velike možnosti za uspeh v svetovnem gospodarstvu, 
vendar imajo pri tem zaradi svoje velikosti in virov dodatne težave.  

Pričakovanja ljudi v zvezi z EU so se tako kot Evropa v zadnjih 50 letih spremenila, 
spremenil pa se je tudi svet okoli nas. Večina Evropejcev se strinja s tem, da se lahko naše 
družbe s številnimi najpomembnejšimi sodobnimi izzivi spopadajo skupaj in z ukrepanjem na 
evropski ravni. To še zlasti velja za izzive, kot so podnebne spremembe, energetska politika, 
migracije, zmanjševanje svetovne revščine in vprašanja v zvezi z varnostjo in pravico.
Sedanja gospodarska kriza jasno ponazarja, kako povezana so postala naša gospodarstva in da 
ukrepi na nacionalni ravni ne zadostujejo. Če želimo pomembno vplivati na življenje 
Evropejcev, moramo dokazati, da smo izzive sprejeli in da jih lahko rešimo.

Komisija ima tudi pomembno odgovornost na področju sporočanja. Mislim, da pri tem ne gre 
za preprosto prepričevanje javnosti o politikah EU. To je proces dialoga in razprav, pri katerih 
evropske institucije vključujejo državljane Evrope in se z njimi posvetujejo. Ne smemo se
zadovoljiti s tem, da državljanom pojasnimo dejavnosti EU, temveč moramo tudi prisluhniti 
njihovim težavam ter njihove poglede vključiti v oblikovanje politik. To se lahko izvede 
neposredno ali s posredovanjem Evropskega parlamenta. Kot komisarka bi podpirala cilj 
Komisije, da se sproži živahna javna razprava o ciljih in politikah EU – nenazadnje v državi, 
ki jo najbolje poznam.
  
IV. Demokratična odgovornost pred Evropskim parlamentom
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6a. Kakšna je po vašem mnenju narava vaše odgovornosti pred Evropskim
parlamentom?

V celoti nameravam upoštevati in uresničiti zaveze Komisije na podlagi okvirnega sporazuma 
iz leta 2005, vključno z načelom, ki določa, da vsak komisar prevzame politično odgovornost 
za ukrepanje na svojem področju pristojnosti, brez poseganja v načelo kolegialnosti Komisije.  

Z Evropskim parlamentom imam bogate izkušnje, saj sem z njim sodelovala v času svojega 
dela v zvezi z lizbonsko pogodbo in v treh letih, ko sem bila ministrica Združenega kraljestva 
za pravosodje, kar vključuje tudi predsedovanje Združenega kraljestva leta 2005. Menim, da 
je za učinkovitost in legitimnost Evropske unije bistvenega političnega pomena, da so 
komisarji in celoten kolegij odgovorni Evropskemu parlamentu. Evropski parlament je edina 
neposredno izvoljena evropska institucija in kot organ, ki zastopa evropske državljane, uživa 
popolno demokratično legitimnost. Evropski parlament je in bo imel osrednjo vlogo pri 
razvoju Evropske unije ter bo zagotavljal čvrsto vizijo vloge, ki jo ima EU v življenju 
Evropejcev, in Evropo približeval njenim državljanom. K utrditvi te vloge bo pripomogel 
napredek na področju lizbonske pogodbe – nenazadnje z izboljšavami, ki jih ta prinaša 
področju trgovinske politike, za katero bom pristojna.

Konkretno mora biti Parlamentu omogočeno učinkovito izvajanje demokratičnega nadzora.  
To pomeni, da mu je treba pravočasno zagotoviti popolne informacije, ki jih potrebuje za 
izvajanje tega nadzora. Tako kot moja predhodnika se tudi jaz zavzemam za to, da se 
Parlament v celoti obvešča o področju trgovinske politike. To naj bi po mojem mnenju 
pomenilo, da bi Parlamentu zagotavljala informacije, ki se izmenjajo s Svetom, se redno 
udeleževala plenarnih zasedanj ter bila na voljo za pojasnila in poročila o tem, kaj Komisija 
dela in zakaj. Menim, da je moja velika dolžnost, da dobro prisluhnem pomislekom 
Parlamenta ter da dejansko upoštevam njegova stališča. Veselim se nadaljevanja tega tesnega 
dialoga, ki sem ga že začela.

6b. Ali s strogo političnega vidika menite, da bi moral predlagani za komisarja 
umakniti kandidaturo, če bi bil izid njegove predstavitve negativen?

V celoti spoštujem načelo iz okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in 
Komisijo, v skladu s katerim lahko predsednik Komisije od člana Komisije zahteva, da 
odstopi, če mu Parlament izreče nezaupnico.

Naj še dodam, da sem vesela, da imam možnost predstaviti se Parlamentu že na samem 
začetku svojega mandata in pred prevzemom večjih operativnih odgovornosti.

6c. Do katere mere ste po vašem mnenju odgovorni za odgovore, ki jih vaše 
službe dajo Parlamentu, na primer pri zahtevah parlamentarnega odbora za 
peticije ali ostalih pristojnih odborov? Do katere mere ste po vašem mnenju 
odgovorni Parlamentu, če od vas zahteva, da opravičite ali pojasnite 
predhodna dejanja Komisije ali opustitev kakega dejanja?

Kot sem že povedala, v celoti spoštujem načelo iz okvirnega sporazuma o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Komisijo, v katerem je navedeno, da „vsak član Komisije brez 
poseganja v načelo kolegialnosti Komisije prevzame politično odgovornost za ukrepanje na 
področju, za katero je pristojen“.  Odgovore, ki bi jih dale moje službe, bi jemala kot 
odgovore, dane v mojem imenu, in bi temu ustrezno prevzela politično odgovornost zanje.
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Poskrbela bom, da v odgovornosti Komisije pred Parlamentom v zvezi z mojimi področji 
pristojnosti ne bo prekinitev. Ker je to področje pristojnosti zame nekaj novega, bi politike 
seveda pregledala in jim dala svoj pečat.  Če bi se morala odločiti za spremembo prejšnjih 
političnih odločitev, bi seveda o tem obvestila Parlament in mu po potrebi svojo odločitev 
razložila. Pripravljena sem tudi utemeljiti ali pojasniti dosedanje ukrepanje Komisije.

6d. Kako razumete pojem politične odgovornosti Evropskemu parlamentu za 
delo vašega generalnega direktorata oziroma generalnih direktoratov? Kaj 
nameravate storiti za dobro upravljanje vašega generalnega direktorata 
oziroma generalnih direktoratov?

Kolegiju sem odgovorna za svoje dejavnosti in za dejavnosti generalnega direktorata za 
trgovino, moj generalni direktor pa je odgovoren meni in kolegiju ter pristojen za pravilno 
izvajanje smernic, ki jih določimo, in za upravljanje generalnega direktorata.  Mesto 
komisarke bom obogatila z leti izkušenj na področju ministrovanja v Združenem kraljestvu ter 
vodenja ministrskih skupin različnih velikosti. Menim, da je moč učinkovite skupine v 
zagotavljanju odprtih razprav o možnostih politike ter v jasnem razumevanju vlog in 
odgovornosti.

Rada bi še dodala, da po mojem mnenju odnosi med komisarji in zaposlenimi na posameznih 
področjih temeljijo predvsem na lojalnosti, zaupanju in preglednosti, kar še zlasti velja za 
zunanje odnose. Pričakovala bi, da bodo moje službe spoštovale najvišje standarde strokovne 
poštenosti in etičnega ravnanja ter tako izpolnjevale pričakovanja javnosti in Parlamenta.

Vem, da so bili po reformah, izvedenih v mandatu prejšnje Komisije, vzpostavljeni številni 
instrumenti za zagotavljanje najvišjih standardov javnih storitev. Te nameravam v celoti 
izkoristiti. Zlasti na podlagi letnih načrtov upravljanja Generalnega direktorata in letnih 
poročil o dejavnostih bi zagotovila, da bodo politični cilji generalnega direktorata za trgovino 
jasno opredeljeni in da se bo doseženi napredek natančno spremljal.

Vso potrebno pozornost bi posvetila tudi delu in priporočilom različnih nadzornih organov, 
kot so službe za notranjo revizijo Generalnega direktorata, revizijske službe Komisije in 
Evropsko računsko sodišče, pa tudi delu varuha človekovih pravic Parlamenta.

Tedensko bi se sestajala z višjimi vodstvenimi delavci Generalnega direktorata ter z njimi 
razpravljala o razvoju politike ter obenem ohranila redne stike s svojim generalnim 
direktorjem. Pričakujem, da bi bila redno obveščena o pomembnih vprašanjih upravljanja, 
vključno z dejavnostmi za zagotavljanje izpolnjevanja najvišjih etičnih standardov v okviru 
našega dela.  Vsaj dvakrat letno bi se z generalnim direktorjem sestala v zvezi z notranjimi 
kontrolami in revizijami. 

7. Kako pomembno se vam zdi uresničevanje medinstitucionalnega 
sodelovanja (Komisija-Parlament), še posebej s parlamentarnimi odbori, ki 
delujejo na področju vaših pristojnosti? Kaj za vas v tem novem kontekstu 
pomeni preglednost v medinstitucionalnem zakonodajnem postopku med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo, pa tudi na splošno v odnosih 
med temi institucijami?
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Iz izkušenj, ki jih imam kot predsednica lordske zbornice, vem, kako pomembno je dobro 
sodelovanje med izvajalcem in parlamentom za oblikovanje učinkovitih politik. To še 
posebej velja za Združeno kraljestvo, kjer laburistična vlada v zgornjem domu nima navadne 
večine, zaradi česar je bistveno, da vlada vzpostavlja stike in sklepa koalicije. Trdno sem 
prepričana, da je dobro medinstitucionalno sodelovanje bistveno za učinkovitost, preglednost, 
legitimnost in dobro upravljanje institucij EU.

Mislim, da so dobri odnosi med komisarji in njihovimi zadevnimi odbori izredno pomembni.
Menim tudi, da bi morali vedno iskati načine za nadaljnje izboljšanje teh odnosov s tesnejšim 
dialogom ter rednejšo udeležbo na srečanjih in izmenjavo informacij. Pomembno je tudi, da 
se Komisija hitro in celovito odziva na stališča, ki jih izrazijo odbori.

Menim, da je pomembna naloga komisarja tudi ta, da na plenarnih zasedanjih poroča 
Parlamentu, pa tudi, da se na vabilo odbora ali na lastno pobudo redno udeležuje sestankov 
odbora. Kot sem že povedala, menim, da je moja dolžnost, da sem na voljo članom odbora.
Na podlagi prvih stikov, ki sem jih vzpostavila v zadnjih dneh, bi rada s poslanci v 
Evropskem parlamentu vzpostavila neposredno komunikacijo, da bom seznanjena z njihovimi 
pomisleki in jim bom lahko hitro zagotavljala jasne informacije. Moja predstavitev 
Parlamentu bo prva pomembna priložnost, da se na podlagi medsebojnega zaupanja in 
spoštovanja vzpostavijo dobri delovni odnosi z odbori, ki najbolj neposredno zajemajo moje 
področje odgovornosti,.  

V. Vključevanje načela enakosti med spoloma

8. Katere konkretne ukrepe bi bilo treba po vašem mnenju uvesti na vašem področju 
politike, da bi zagotovili enakost med spoloma? Ali imate politično strategijo, ki bi 
omogočila uveljavitev tega načela na vašem področju? Kakšna finančna sredstva in osebje 
so po vašem mnenju nujni za dosego teh ciljev?

Bila bi prva britanska evropska komisarka in prva komisarka za trgovino, kar dokazuje, da 
smo ženske še vedno premalo zastopane na najvišjih ravneh Evropske unije.  Vse svoje 
poklicno življenje, torej tudi pred prihodom v parlament, me je še posebej zanimalo vprašanje 
enakosti med spoloma. Bila sem odgovorna za ustanovitev dobrodelne organizacije Priložnost 
zdaj (Opportunity Now), ki je še vedno ena največjih dobrodelnih organizacij za pravice 
žensk v Združenem kraljestvu.

Mislim, da je enakost za ženske področje, na katerem so načela EU neposredno vplivala na 
življenje, delovne in življenjske pogoje ter zaslužek milijonov Evropejcev. Vendar je treba še 
ogromno narediti, da bomo naše delovno življenje preoblikovali tako, da bi se bolje 
upoštevali potrebe žensk in ravnovesje med poklicnim ter zasebnim in družinskim življenjem.
Institucije EU in države članice morajo vključiti perspektivo enakosti spolov v vsa področja 
politike in v vse stopnje oblikovanja politik.  

Kar zadeva trgovinsko politiko, bi bil lahko naš prvi prispevek priznanje, da lahko države s 
pomočjo trgovine odpravijo revščino in samozadostno kmetijstvo, kar pogosto pomeni večje 
možnosti na področju gospodarstva in izobraževanja za ženske. To je eden od razlogov, zakaj 
je pomembno, da se liberalizacije trgovine lotimo tako večstransko kot dvostransko, da bo 
spodbujala nove gospodarske priložnosti za najrevnejše. Poudarila bi tudi sodelovanje civilne 
družbe pri teh vprašanjih. Moj generalni direktorat bo decembra organiziral sestanek civilne 
družbe o sporazumih o gospodarskem partnerstvu (EPA) in priložnostih za ženske, financiral 
pa je tudi študije civilne družbe o vprašanjih žensk.
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Sodeč po praksi v mojem generalnem direktoratu menim, da so bila vložena že znatna 
prizadevanja glede številnih vprašanj, vključno z uravnoteženo splošno zastopanostjo spolov 
na vodstvenih položajih, večjim poudarkom na ravnovesju med poklicnim in zasebnim 
življenjem ter prizadevanji za večjo ozaveščenost z vprašanji o enakosti med spoloma. Z 
veseljem potrjujem, da bi svoj generalni direktorat podpirala pri uresničevanju in poglabljanju 
teh pobud, vključno z zagotovitvijo potrebnih človeških in finančnih virov za dosego teh 
ciljev.
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