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EVROPSKÝ PARLAMENT 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

PRO KOMISAŘKU ASHTONOVOU 

Část B – Specifické otázky

1. Sdělení „Globální Evropa“ je považováno za programový dokument 
Komise v oblasti mezinárodního obchodu a tvoří externí složku její 
strategie konkurenceschopnosti. Vezmeme-li v úvahu akutní finanční 
krizi, rostoucí ceny potravin a postupné zhoršování stavu životního 
prostředí na celém světě, které těžce zasáhne mezinárodní obchod 
a celou světovou ekonomiku, uvažujete o přizpůsobení některé 
z obchodních politik, které byly uvedeny v tomto sdělení, zejména pokud 
jde o přístup zboží a služeb EU na trhy zemí třetího světa, používání 
nástrojů ochrany obchodu, posílení práv k duševnímu vlastnictví 
a přístup společností z EU na velké zahraniční trhy veřejných zakázek?

Sdělení „Globální Evropa“ se zabývá konkrétní otázkou: jak může obchodní politika 
zlepšit vnější hospodářskou konkurenceschopnost Evropy a pomoci nám budovat 
silnější společenství? Ústředním argumentem tohoto sdělení je, že naše otevřenost 
vůči obchodu, otevřenost ostatních vůči nám a zapojení se do světového hospodářství 
jsou pro sílu našeho hospodářství a našeho společenství zásadní. Musíme být 
samozřejmě připraveni přizpůsobovat prvky této politiky měnícím se globálním 
okolnostem. Musíme stále přizpůsobovat své pracovní metody a zabezpečovat řešení 
skutečných problémů. Věřím však tomu, že současná krize jen posílí důležitost 
závazků obsažených ve sdělení „Globální Evropa“, které se zaměřují na zavedení 
spravedlivých obchodních podmínek a otevřeného světového hospodářství založeného 
na pravidlech, včetně účinných prostředků k jejich prosazování.

Strategie sdělení „Globální Evropa“ vychází z důkladné ekonomické analýzy. Její 
platnost dále posílily údaje za rok 2007, které dokazují, že se EU stále daří dobře na 
vývozních trzích, zejména v případě zboží a služeb, které vyžadují dovednosti na 
vysoké úrovni nebo odborné znalosti. Evropa je a nadále bude světadílem, který se 
opírá o obchod, je intenzivně zapojen do globálních dodavatelských řetězců a je 
závislý na světových trzích, pokud jde o dovoz i vývoz. 

V tomto stádiu je obtížené předvídat, jak ovlivní současná finanční krize tuto situaci 
nebo mezinárodní obchod celkově. V důsledku omezení výdajů na spotřebu musíme 
počítat s klesající poptávkou na rozvinutých trzích a podobné oslabení můžeme 
očekávat i v některých partnerských rozvíjejících se ekonomikách. Globální útlum je 
také dobou, kdy jsou protekcionistické tlaky v Evropě a u našich obchodních partnerů 
potenciálně nejsilnější. Tuto situaci ztěžuje rostoucí tlak na zdroje, jako jsou například 
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základní potraviny, a naléhavá potřeba omezit dopad hospodářského růstu na životní 
prostředí jak u nás, tak v rozvojovém světě. 

Obecně se domnívám, že priority sdělení „Globální Evropa“ jsou pro současnou 
situaci stále platné. Je důležité, abychom se nadále zasazovali o to, aby naše 
společnosti měly spravedlivější přístup na vývozní trhy a aby naši obchodní partneři 
plnili své závazky přijaté v rámci WTO. V této souvislosti jsou důležitým nástrojem 
rozhovory týkající se komplexních dohod o volném obchodu s rozvíjejícími se 
ekonomikami. Partnerství pro přístup na trh, které bylo uzavřeno v roce 2007 mezi 
Komisí, členskými státy a podniky, rovněž vhodně posílilo náš přístup. Nadále 
budeme muset soustředit své zdroje a využívat toto partnerství i jiné nástroje, 
abychom svým vývozcům bez ohledu na jejich velikost zajistili spravedlivé zacházení 
v zahraničí. Důležité to bude zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, která 
stále zůstává jedním z nejuzavřenějších trhů ve světovém hospodářství, ale ve kterém 
mohou evropské společnosti všech velikostí přispět cennými odbornými znalostmi. 
Uvědomuji si, že dosažení pokroku v dvoustranných jednáních o této oblasti bude 
mimořádně obtížné, ale že právě zde musíme brát ohled na specifika daných zemí, jež 
jsou určující pro jejich vyjednávací pozice. Uvítala bych například, pokud by se nám 
podařilo zlepšit přístup evropských investic a technologií přispívajících k ochraně 
životního prostředí na velké rozvíjející se průmyslové trhy, kde mohou napomoci 
snižování emisí uhlíku. Tuto oblast se budu snažit zařadit mezi priority naší 
spolupráce v oblasti obchodu s Čínou.

Zároveň bychom měli být připraveni a ochotni využít náš systém ochrany obchodu, 
který by bránil ostatním v nekalém obchodování a v přístupu dumpingového zboží na 
naše trhy tak, aby tím byly poškozeny hospodářské zájmy Evropy. Účinná ochrana 
obchodu jde ruku v ruce s otevřeným trhem. Jsme otevřeni obchodování, ale 
očekáváme od našich obchodní partnerů poctivé jednání. 

Rovněž se domnívám, že je správné zaměřit se na celosvětový boj s padělky, a to 
nejen z důvodu, že to velmi poškozuje naše společnosti a přímo ohrožuje jejich 
konkurenceschopnost, ale také proto, že padělané zboží je často nebezpečné nebo 
nesplňuje normy. 

2. V červenci selhala jednání ministrů v rámci WTO a nezdá se, že by 
kolo jednání z Dohá mohlo být uzavřeno v dohledné době. Jaké 
důsledky bude mít tato dlouhodobě patová situace ve WTO pro 
Evropskou unii a zbytek světa? Jaká je budoucnost multilaterálního 
obchodního systému soustředěného kolem WTO, pokud kolo jednání 
z Dohá nepřináší výsledky v oblasti rozvoje, které se od něj očekávaly? 
Myslíte si, že může být nezbytné odklonit se od základního principu 
„jednotného závazku“? Budete aktivně podporovat reformu WTO 
včetně vytvoření parlamentního prvku v této organizaci, aby se zvýšila 
demokratická legitimita a transparentnost jednání WTO? 

Zaprvé ještě nikdy jsme se tak nepřiblížili k dohodě o rozvojové agendě z Dohá jako 
v červenci a já bych chtěla na tuto práci dále navázat. Neúspěch jednání v Dohá by 
měl důsledky na mnoha úrovních. Promarnili bychom příležitost předložit soubor 
opatření zaměřených na rozvoj, mezi která patří kvótami neomezený přístup na 
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evropské trhy pro nejméně rozvinuté země, pomoc v oblasti obchodu a usnadnění 
obchodování. Promarnili bychom příležitost k obchodování jak v rozvinutém světě, 
tak v rostoucích rozvíjejících se ekonomikách. Vzdali bychom se jistoty, kterou nabízí 
obchodní smlouva, protože by díky ní byla zabezpečena nezvratnost přístupu na 
všechny nové trhy, jež byl jednostranně umožněn na základě uzavření poslední 
mnohostranné dohody před čtrnácti až patnácti lety. Promarnili bychom příležitost,
jak přimět Spojené státy k rozsáhlejší reformě zemědělství, aby se omezil negativní 
dopad zemědělských dotací USA na zemědělce v rozvíjejícím se světě. Jde o desítky 
dalších oblastí, ve kterých by dohoda z Dohá postupně přispívala k otevřenosti 
světového hospodářství nebo ve kterých by doladila a posílila globální pravidla, jež 
by pomohla zajistit spravedlnost ve světovém obchodě. 

Neúspěch jednání v Dohá by mohl nejen poškodit důvěru ve WTO, ale také by 
způsobil další zhoršení pozice rozvíjejících se ekonomik a rozvojových zemí. Jednání 
v Dohá měly být jiným druhem obchodní dohody, která by měla prokázat, že 
multilaterální obchodní systém může být schopen reagovat na rozličné potřeby 
rozvojových zemí. V důsledku neúspěchu jednání v Dohá by mohly některé rozvojové 
země dospět k závěru, že stávající orgány nedokáží uspokojit jejich zájmy. 

Připouštím, že pojem „jednotného závazku“ přináší při počtu 153 členů WTO velké 
politické a technické problémy. Zároveň se domnívám, že se WTO pravděpodobně 
pokusí do budoucna vytvořit k jednání variabilnější struktury. Jednání v Dohá jsou 
však pojata jako jednotný závazek a rovnováha, již tento závazek zajišťuje, je důležitá 
jak pro zajištění rovnováhy mezi různými částmi jednání, jako například mezi 
zemědělstvím, zbožím a službami, ale také pro dosažení konečné rovnováhy mezi 
liberalizací obchodu a zvláštními opatřeními v oblasti rozvoje, která jsou pro tato 
jednání klíčová. V zásadě podporuji jakoukoli změnu ve fungování WTO, která 
prohloubí transparentnost postupů při jednání a urovnávání sporů a která posílí 
schopnost poslanců Evropského parlamentu ovlivňovat stanoviska svých vlád a mít 
nad nimi dohled. 

3. Jaký dopad by podle Vás měly mít dohody o hospodářském 
partnerství, které uzavírá Evropské společenství se státy AKT, na 
ekonomický růst, rozvoj, integraci a soudržnost a jaká bude role zemí 
AKT v budoucnu? S ohledem na požadavky některých zemí AKT, které 
uzavřely s Evropskou komisí prozatímní dohody omezené jen na obchod 
se zbožím („goods-only agreements“), jste připravena znovu jednat 
o kapitolách obsažených v těchto dohodách, které odrazovým můstkem 
k širším dohodám? Budete pokračovat v jednáních o dohodách 
o hospodářském partnerství v jejich plném rozsahu? Jak zamýšlíte 
zlepšit obraz Evropské unie v očích veřejnosti, pokud jde o země AKT? 

Cíle dohod o hospodářském partnerství se nezměnily od roku 2000, kdy byla 
v Cotonou uzavřena dohoda mezi AKT a EU. Tyto dohody musí podporovat 
udržitelný rozvoj a přispívat ke zmírňování chudoby v zemích AKT. Patří mezi ně 
konkrétně i navázání na iniciativy na podporu regionální integrace států AKT s cílem
napomoci zlepšit jejich integraci do světového hospodářství. Musíme zemím AKT 
pomáhat postupně se zapojovat do světového hospodářství, a ne je z něj vytlačovat. 
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V rámci obchodních preferencí obsažených v dohodě z Cotonou podíl zemí AKT na 
obchodě EU klesal a stále více se soustředil na základní nezpracované komodity. 
Pokud se tento pokles podaří zastavit, bude to úspěch sám o sobě, ale měli bychom se 
snažit podporovat diverzifikaci ekonomik těchto států. Za tímto účelem potřebujeme 
regionální dohody o hospodářském partnerství v plném rozsahu, které umožní uvést 
průmysl v zemích AKT do souladu s mezinárodními normami, přinesou nové 
příležitosti v oblasti obchodu se službami, což je nezbytné pro rozvoj, a vytvoří 
bezpečné právní prostředí a hospodářské podmínky, jež pomohou přilákat investice.

Co se týče prozatímních dohod parafovaných v roce 2007, musíme přistoupit k jejich 
podpisu, a to v zájmu uvedení našeho obchodního režimu do souladu s pravidly WTO 
a v zájmu ochrany přístupu na trh pro naše partnery. Měli bychom vzít rovněž 
v úvahu, že země jsou v současné době zapojeny do vyjednávání dohod 
o hospodářském partnerství v jejich plném rozsahu, které mají nahradit prozatímní 
dohody. Země mají právo v rámci těchto širších jednání nastolovat veškeré problémy 
včetně těch, jež vyplývají z prozatímních dohod. Jsem si vědoma obav, které 
jednotlivé regiony vyjadřují, a uvědomuji si, že tytéž regiony znovu potvrzují svůj cíl 
dosáhnout uzavření dohod o hospodářském partnerství v jejich plném rozsahu 
zaměřeného na rozvoj. 

Tyto dohody nebudou totožné. Nemá samozřejmě smysl podepsat dohodu, kterou 
dotyčný region nemůže provést, takže budou muset být zohledněny regionální rozdíly. 
Všechny tyto dohody by však měly být „v plném rozsahu“, což znamená, že na 
podporu rozvoje budou využity všechny dostupné prostředky.

Při vyjednávání dohod jde o reformu a změnu 30 let starého obchodního 
preferenčního režimu. Naše jednání narážela na blížící se termín uplynutí platnosti 
obchodního režimu zavedeného dohodou z Cotonou v roce 2007. Reforma v takovém 
rozsahu není nikdy snadná. Nutnost respektovat termín donutila všechny strany ke 
kompromisům a obtížným rozhodnutím. Jestliže se nám podaří dosáhnout podpisu 
prozatímních dohod, můžeme začít pracovat pod mírnějším přímým tlakem. 
Domnívám se, že můžeme a měli bychom dát jednání jiný charakter. Určitě bych se 
chtěla osobně zapojit do jednání s partnerskými zeměmi AKT, vysvětlit jim, o co 
usilujeme, a vyslechnout si, co od těchto dohod očekávají i čeho se obávají. Doufám, 
že se mi podaří vnést do vztahu s těmito zeměmi svůj osobní styl, a učinila bych vše, 
aby se nadále vztahy se zeměmi AKT posilovaly. Za důležitou součást práce v této 
oblasti považuji úzkou spolupráci s Evropským parlamentem a občanskou 
společností.

4. Vezmeme-li v úvahu nedávný vývoj v globální ekonomice, chabý 
pokrok v jednáních o multilaterálním obchodu a postup v některých 
dvoustranných jednáních, který je pomalejší, než se očekávalo, 
považujete za nutné přehodnotit strategii EU vůči našim hlavním 
obchodním partnerům? Jak si zejména představujete, že by se měly řešit 
otázky regulace a ostatní problémy, které vedly ke sporům se Spojenými 
státy? Jaká opatření máte v úmyslu přijmout, aby byly naše obchodní 
vztahy s Čínou vyváženější? Jak docílíte toho, aby jednání o dohodách 
o volném obchodu se zeměmi asijské, latinskoamerické a středozemní 
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oblasti přispívaly ke zvyšování regionální integrace, která by byla pro 
obě strany mnohem cennější než jen soubor bilaterálních dohod?

Jsem přesvědčena o tom, že musíme doplnit své závazky v oblasti řízení 
multilaterálního obchodního systému prostřednictvím WTO o silné, strategické 
hospodářské vztahy s našimi hlavními obchodními partnery. Zásadní změny, jichž 
jsme ve světovém hospodářství svědky, a stupeň vzájemné hospodářské provázanosti 
s rostoucími velmocemi zdůrazňuje současný význam efektivního a konstruktivního 
partnerství s Indií, Čínou, Japonskem, Koreou, zeměmi Sdružení států jihovýchodní 
Asie (ASEAN) a Latinské Ameriky. Stejně důležitá je i hospodářská spolupráce se 
zeměmi sousedícími s EU, včetně Ruska a zemí Středomoří. Naše vztahy s USA 
zůstávají nadále základním pilířem světového hospodářství a nejdůležitějším 
obchodním vztahem ve světovém měřítku. 

Pokud jde o USA, je pravda, že rozdíly v našich předpisech a přístupech nadále 
přestavují překážku v obchodování. Odstranění regulačních překážek v obchodu 
vyžaduje čas. Intenzivně se však této oblasti věnujeme a společně s USA se snažíme 
tyto problémy řešit. Vytvořením Transatlantické hospodářské rady v roce 2007 vznikl 
potenciální nový nástroj, který umožní zaměřit politické úsilí na problémy v oblasti 
právních předpisů. Vkládáme naděje ve správné politické nasazení příští vlády USA, 
s jehož pomocí Transatlantická hospodářská rada a společný dialog o právních 
předpisech s USA dosáhne svých cílů. Neměli bychom však dopustit, aby 
nesrovnalosti v oblasti obchodu zastiňovaly skutečnost, že EU a USA hrají klíčovou 
úlohu při formování další fáze globalizace a konstruktivně spolupracují s ostatními 
zeměmi, jako je Čína či Indie. 

Můj předchůdce říkával, že Čína je sama o sobě největší výzvou pro evropskou 
obchodní politiku. Já se k tomuto názoru přikláním. Myslím si, že tento vztah je pro 
obě strany nejen velmi důležitý, ale i prospěšný. Náš schodek obchodní bilance 
s Čínou je na pováženou a určitě do jisté míry odráží skutečnost, že čínské trhy nejsou 
tak otevřeny našemu zboží, službám a investicím, jak bychom chtěli a očekávali. 
Vytvoření mechanismu na vysoké úrovni v roce 2008 naznačuje, že Čína vzala na 
vědomí naše obavy související s nevyváženou bilancí vzájemného obchodu. Jeho 
dopad ale bude možno posoudit až podle dosažených výsledků, nikoli dobrých 
záměrů. Zaměřila bych se na to, aby vztahy s Čínou byly dostatečně konstruktivní pro 
vznik otevřeného dialogu o problémech týkajících se přístupu na trh, ale které potvrdí 
naši vzájemnou hospodářskou provázanost a společné strategické zájmy. 

Cílem našich dohod o volném obchodu zůstane vytvoření silných regionálních trhů. Je 
hlavním bodem dohod o hospodářském partnerství a má vliv na zvolenou strukturu 
jednání se Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN), zeměmi Střední Ameriky, 
Andského společenství, uskupení Mercosur, Středomoří a Radou pro spolupráci 
v Zálivu. Tento přístup je z hospodářského hlediska logický a zajišťuje menším 
partnerům kolektivní váhu při jednáních s EU. Také odráží naše vlastní zkušenosti na 
úrovni Evropy: větší regionální trh je silnějším ekonomickým motorem 
a atraktivnějším prostředím z hlediska investic a obchodu. I v oblastech, ve kterých 
jsme otevřeni „vícerychlostnímu“ přístupu, jako např. v jihovýchodní Asii,
Středomoří a Andském společenství, kde tato flexibilita jednoduše reaguje na různou 
míru rozvoje v regionu, měli bychom si klást za hlavní cíl silněji hospodářsky začlenit 
jednotlivé regiony. 
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5. Je jasné, že dokud nebude ratifikována Lisabonská smlouva, jsou 
Komise a její členové vázáni současnými smlouvami. Jakou činnost by 
Komise nicméně mohla podle Vás zahájit už nyní, aniž by čekala na 
formální ratifikaci? Dokážete si představit, že byste podpořila 
požadavek Evropského parlamentu na uzavření interinstitucionální 
dohody, která by poskytla Evropskému parlamentu pravomoci v oblasti 
vnějšího obchodu, které jinak získá po ratifikaci Lisabonské smlouvy? 
Do jaké míry jste ochotna rozšířit spolupráci s Evropským parlamentem 
v obchodních otázkách nad rámec povinností stanovených smlouvami? 
Jak vidíte svou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu? Jaké 
zkušenosti a schopnosti přinášíte dle svého mínění do funkce komisařky 
pro obchod?

Jako oddaná členka parlamentu s desetiletou zkušeností z britské Sněmovny lordů 
jsem pevně přesvědčena, že Evropský parlament se má podílet na vytváření obchodní 
politiky společně s Evropskou komisí a v případě nutnosti ji vést k odpovědnosti. 
Zcela souhlasím s názorem tohoto výboru, že změny, které Lisabonská smlouva 
zavádí v oblasti společné obchodní politiky, zejména pokud jde o posílení úlohy 
Evropského parlamentu a jeho postavení na stejnou úroveň s Radou, přispěje 
k zlepšení demokratické legitimity a účinnosti naší obchodní politiky především 
v oblastech, kde zásadně posiluje pravomoci tohoto parlamentu. Během mezivládních 
konferencí, jež vyústily v návrh textu Lisabonské smlouvy, se Komise aktivně 
zasazovala o posílení úlohy Parlamentu.

Právě v tomto duchu se již mí předchůdci, Pascal Lamy a Peter Mandelson, zavázali, 
že budou Parlament informovat o vývoji a jednáních v této oblasti politiky. Zcela 
sdílím názor, že pro to, aby mohl být tento vztah produktivní, je důležité, aby Komise 
předstoupila s dostatečným předstihem před tento Parlament a informovala vás 
o svém záměru požádat Radu o směrnice pro jednání. Musíte mít možnost předložit 
k nim své připomínky, sledovat vývoj jednání ve všech jeho fázích a v případě 
potřeby vypracovat formální stanovisko. Tuto praxi bych zachovala a velmi pečlivě ji 
dodržovala. 

Dokud nebude Lisabonská smlouva ratifikována, Komise a její členové jsou 
samozřejmě povinni jednat v mezích stávajících Smluv, stejně jako Parlament. Jelikož 
z tohoto důvodu nemohu zavazovat Komisi k předčasnému uplatňování ustanovení 
Lisabonské smlouvy, jsem připravena maximálně využít veškeré možnosti v rámci 
stávajících pravidel, aby Parlament zůstal nadále zapojen do formování obchodní 
politiky a aby se toto jeho zapojení ještě posílilo. 

To by například znamenalo, že: 

 budu Evropský parlament a tento výbor průběžně podrobně informovat 
o přípravách, průběhu a závěrech mezinárodních jednání,

 budu sdělovat všechny zásadní informace, a budu tedy jednat s Evropským 
parlamentem stejně jako s Radou, 
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 se budu pravidelně účastnit plenárních, formálních i neformálních zasedání 
Evropského parlamentu (zejména v rámci vašeho výboru) v duchu Rámcové 
dohody o vztazích mezi EP a Komisí z roku 2004,

 budu s vámi konzultovat hlavní problémy v oblasti obchodu a vyslechnu si 
vaše názory na ně, a pokud to bude možné, navážu na vaše doporučení. 

Navíc obecná povaha komplexních dohod, o kterých dnes jednáme, většinou zahrnuje 
oblasti, jež Parlamentu zaručují možnost vyjádřit se ke konečným dohodám. Jsem 
ráda, že tomu tak je.
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