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EUROPA-PARLAMENTET

SVAR PÅ SPØRGSMÅL TIL

KOMMISSÆR CATHERINE ASHTON  

Del B – specifikke spørgsmål

1. Meddelelsen om det globale Europa betragtes som Kommissionens 
politiske erklæring om international handel og som den ydre 
komponent af dens strategi for konkurrenceevnen. Har De på 
baggrund af den akutte finanskrise, de hastigt stigende fødevarepriser 
og de stadig dårligere miljøforhold verden over, som vil få alvorlige 
følger for den internationale handel og verdensøkonomien, til hensigt 
at tilpasse nogle af handelspolitikkerne i denne meddelelse, især 
markedsadgangen for EU-varer og -tjenesteydelser til tredjelande, 
brugen af handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter, håndhævelsen af 
intellektuelle ejendomsrettigheder og adgangen for EU-virksomheder 
til vigtige udbudsmarkeder i udlandet?

Meddelelsen om det globale Europa behandler et specifikt spørgsmål: Hvordan kan 
handelspolitik styrke Europas eksterne økonomiske konkurrenceevne og bidrage til at 
skabe stærkere samfund? Den centrale idé i strategien for det globale Europa er, at 
vores økonomis og samfunds styrke afhænger af vores åbenhed over for handel, 
andres åbenhed over for os og engagement i den globale økonomi. Vi må naturligvis 
være rede til at tilpasse visse elementer i denne politik til de nye forhold i verden. Vi 
må hele tiden tilpasse vores arbejdsmetoder og sikre os, at vi tager fat på de rette 
emner. Men efter min mening viser den nuværende krise netop, hvor vigtigt det er, at 
Europa tilstræber rimelige handelsvilkår og en åben global økonomi baseret på regler 
og effektive midler til at håndhæve dem.

Den økonomiske analyse bag strategien for det globale Europa gælder stadig. Den 
bakkes op af data for 2007, som viser, at Europa fortsat klarer sig godt på 
eksportmarkederne, især for varer og tjenesteydelser, som kræver specielle 
færdigheder og særlig knowhow. Vi er og bliver et handelskontinent, som er stærkt 
integreret i den globale forsyningskæde og afhængig af globale markeder både med 
hensyn til de varer, vi køber, og vores eksport. 

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvordan den aktuelle 
finanskrise vil påvirke dette forhold eller den internationale handel generelt. Vi må 
forvente faldende efterspørgsel i udviklede markeder i takt med, at forbruget falder, 
og formodentlig et lignende fald hos nogle af vores partnere med vækstøkonomi. 
Global nedgang er også det tidspunkt, hvor presset om protektionisme i Europa og hos 
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vores handelspartnere sandsynligvis er stærkest. Dette forværres af stigende pres på 
ressourcer, såsom basale fødevarer, og et akut behov for at mindske de følger, 
økonomisk vækst har for miljøet både her og i udviklingslandene. 

Generelt mener jeg, at det globale Europas prioriteter er de rette i den nuværende 
situation. Det er vigtigt, at vi fortsat gør en indsats for at sikre, at virksomheder får 
god adgang til eksportmarkeder, og at vores handelspartnere opfylder deres WTO-
forpligtelser. Forhandlingerne om frihandelsaftaler med vækstøkonomierne er et 
vigtigt værktøj i denne sammenhæng. Lanceringen i 2007 af 
markedsadgangspartnerskabet mellem Kommissionen, medlemsstaterne og 
erhvervslivet har også styrket vores tilgang på en god måde. Vi må fortsat koncentrere 
indsatsen og ved hjælp af markedsadgangspartnerskabet og andre værktøjer sikre, at 
vores eksportører, uanset størrelse, får en rimelige behandling i udlandet. Dette vil 
især være vigtigt i forbindelse med offentlige indkøb, som fortsat er et af de mest 
lukkede markeder i den globale økonomi, men som er et område, hvor europæiske 
virksomheder af enhver størrelse har stor ekspertise. Jeg er dog klar over, at det er et 
af de vanskeligste områder at gøre fremskridt på, men også et område, hvor vi må vise 
forståelse for de lokale vilkår, der ligger til grund for vores partneres 
forhandlingspositioner. Jeg så gerne, at vi f.eks. opnår bedre adgang for europæiske 
miljøinvesteringer og miljøteknologi til store nye industrimarkeder, hvor de vil kunne 
bidrage til omlægningen til en økonomi med lave CO2-emissioner. Det er et område, 
jeg ville forsøge at få øverst på dagsordenen for handel med Kina.

Vi bør også være rede til at anvende vores handelsforsvarssystem til at sikre, at andre 
også anvender rimelige handelsvilkår og ikke sælger varer til vores markeder på en 
måde, der skader Europas økonomiske interesser. Et effektivt handelsforsvar er den 
anden side af et åbent marked: Vi er villige til at åbne op for handel, men forventer, at 
vores handelspartnere anvender rimelige handelsvilkår. 

Jeg mener også, at vi gør ret i at sætte ind mod vareforfalskning globalt, ikke alene 
fordi det er til stor skade for vores virksomheder og direkte rammer deres berettigede 
komparative fordel, men også fordi forfalskede varer let kan være farlige eller af 
dårlig kvalitet.  

2. Efter de mislykkede WTO-ministermøder i juli og med manglende 
udsigt til en afslutning på Doharunden, hvilke langsigtede følger vil det 
da få for Den Europæiske Union og resten af verden, at WTO-
forhandlingerne trækkes i langdrag? Hvilken fremtid har det WTO-
centrerede multilaterale handelssystem, hvis Doharunden ikke holder 
sit løfte om udvikling? Mener De, at det kan blive nødvendigt at gå bort 
fra det ledende princip om en helhedsløsning? Støtter De aktivt en 
reform af WTO, som omfatter indførelsen af en parlamentarisk 
dimension i organisationen med henblik på at fremme WTO-
forhandlingernes demokratiske legitimitet og gennemsigtighed?  

For det første har vi aldrig været tættere på en aftale om Dohaudviklingsdagsordenen, 
end vi var i juli, og jeg ville bygge videre på denne indsats. Det ville få konsekvenser 
på en række niveauer, hvis Doharunden ikke afsluttes. Den mulighed, Doharunden 
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giver for at sikre en ambitiøs udviklingspakke, herunder told- og kontingentfri adgang 
for de mindst udviklede lande, handelsstøtte og handelsfremmende foranstaltninger, 
ville gå tabt. Der er også handelsmuligheder, både i den udviklede verden og i 
vækstøkonomierne, der ville gå tabt. Man ville gå glip af den garanti, der ligger en 
handelsaftale, for at kunne fastholde alle de nye markedsadgange, som har været 
tilbudt unilateralt, siden den seneste multilaterale handelsaftale blev indgået for 
fjorten/femten år siden, og af muligheden for at gøre dem uigenkaldelige. Man ville 
forspilde chancen for at kunne påvirke USA i retning af en større landbrugsreform, 
således at den amerikanske landbrugsstøtte ville have en mindre skadelig virkning for 
landmænd i udviklingslandene. Der er mange andre områder, hvor Doharunden 
gradvis ville bidrage til åbenhed i den globale økonomi eller blot til en finjustering og 
forbedring af de overordnede regler, der er med til at sikre, at verdenshandelen er fair. 

En manglende afslutning på Doharunden ville underminere WTO's troværdighed ikke 
mindst over for vækstøkonomierne og udviklingslandene på et lavere udviklingstrin. 
Tanken med Doharunden var at skabe en ny form for handelsaftale, som viste, at det 
multilaterale handelssystem kunne afspejle udviklingslandenes forskellige behov. 
Hvis Doharunden ikke afsluttes, er der en risiko for, at nogle udviklingslande vil nå til 
den konklusion, at deres interesser ikke kan varetages af de eksisterende institutioner. 

Jeg er klar over, at princippet om en helhedsløsning giver store politiske og tekniske 
vanskeligheder med 153 medlemmer i WTO, og jeg tror, det er sandsynligt, at WTO 
vil indføre mere forskellige forhandlingsstrukturer i fremtiden. Men Doharunden er 
udformet som en helhedsløsning, og den balance, en helhedsløsning sikrer, er vigtig 
både for balancen mellem forskellige dele af forhandlingerne, såsom landbrug og 
varer og tjenesteydelser, og for den overordnede balance mellem handelsliberalisering 
og de specielle udviklingsforanstaltninger, der er centrale for Doharunden. Principielt 
støtter jeg enhver ændring af WTO's praksis, som gør forhandlings- og 
tvistbilæggelsesprocessen mere gennemsigtig, og som øger parlamentarikernes 
mulighed for at følge og påvirke den holdning, deres regeringer indtager. 

3. Hvilken indflydelse mener De, at de økonomiske partnerskabsaftaler 
mellem Det Europæiske Fællesskab og Afrika og AVS-landene vil have 
på AVS-landenes økonomiske vækst, udvikling, integration, 
samhørighed og deres fremtidige rolle? Er De på baggrund af 
anmodningerne fra nogle AVS-lande, som har indgået interimsaftaler 
med Kommissionen, der udelukkende omfatter varehandel, rede til at 
genforhandle de kapitler, der indgår i de foreløbige aftaler? Vil De 
fortsat forhandle om endelige ØPA’er? Hvordan har De til hensigt at 
forbedre Den Europæiske Unions offentlige omdømme med hensyn til 
forbindelserne med AVS-landene?

Målene med de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er uændrede i forhold til 
dem, AVS og EU blev enige om i Cotonou-aftalen i 2000. ØPA'er skal fremme 
bæredygtig udvikling og bidrage til at nedbringe fattigdommen i AVS-landene. Dette 
indebærer, at der specifikt bygges på AVS-landenes regionale integrationsinitiativer 
for at øge deres integration i verdensøkonomien. Vi skal hjælpe AVS-landene til 
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gradvis at blive integreret i den globale økonomi frem for konstant at udelukke dem. 
Handelspræferencerne i Cotonou-aftalen betød, at AVS-landenes andel af EU-
handelen var faldende og blev stadig mere koncentreret om basale uforarbejdede 
råmaterialer. At få stoppet denne nedgang vil i sig selv være positivt, men vi bør også 
stræbe efter at støtte disse økonomiers diversificering. Dertil har vi brug for 
fuldstændige regionale ØPA'er, som hjælper AVS-industrier til at opfylde 
internationale standarder, åbner op for nye muligheder i handelen med tjenesteydelser, 
hvilket er afgørende for udvikling, og skaber de sikre juridiske og økonomiske vilkår, 
der er med til at tiltrække investeringer.

Med hensyn til de interimsaftaler, der blev paraferet i 2007, bør vi undertegne dem for 
at bringe vores egen handelsordning i overensstemmelse med WTO-reglerne og 
beskytte vores partneres markedsadgang. Vi bør også erkende, at lande i øjeblikket 
deltager i forhandlinger om fuldstændige ØPA'er for at erstatte interimsaftalerne. 
Landene kan frit rejse ethvert problem som led i disse forhandlinger, herunder 
problemer, som stammer fra interimsaftalerne. Jeg er opmærksom på de problemer, 
der er blevet rejst af forskellige regioner, og jeg er klar over, at de selv samme 
regioner også har gentaget deres ønske om at få fuldstændige udviklingsorienterede 
ØPA'er. 

ØPA'erne vil ikke blive ens. Det giver naturligvis ingen mening at undertegne en 
aftale, som den pågældende region ikke kan gennemføre, så aftalerne må afspejle de 
regionale forskelle. Men alle ØPA'er bør være "fuldstændige" forstået på den måde, at 
de udnytter ethvert middel til at støtte udvikling.

ØPA-forhandlinger handler om reform og om at ændre en 30 år gammel 
handelspræferenceordning. Vores forhandlinger lå under for en streng frist i og med, 
at Cotonou-aftalens handelsordning udløb i 2007. Det er aldrig let at gennemføre 
reformer af denne størrelse. Det, at fristen skulle overholdes, betød, at alle måtte 
indgå kompromisser og træffe svære valg. Hvis vi får undertegnet interimsaftalerne, 
vil vi kunne arbejde under mindre direkte pres. Jeg tror, at vi kan og bør give 
forhandlingerne en anden karakter. Jeg ville helt sikkert gå personligt ind i 
samarbejdet med AVS-partnerne og forklare, hvad vi ønsker at opnå, og lytte til deres 
forventninger til aftalerne såvel som til deres betænkeligheder. Jeg håber at sætte mit 
personlige præg på disse forbindelser og ville gøre alt, hvad der står min magt for at 
videreføre arbejdet med at styrke forbindelserne med AVS-landene. Et tæt samarbejde 
med Europa-Parlamentet og civilsamfundet er for mig at se en væsentlig del heraf.

4. Mener De, at det i betragtning af den seneste udvikling i den globale 
økonomi, de manglende fremskridt i de multilaterale 
handelsforhandlinger og udviklingen i nogle bilaterale forhandlinger, 
som går langsommere end forventet, er nødvendigt at tage EU’s strategi 
over for dets vigtigste handelspartnere op til fornyet overvejelse?
Hvordan har De især til hensigt at løse lovgivningsmæssige og andre 
spørgsmål, som har medført meningsforskelle med USA? Hvilke 
foranstaltninger agter De at træffe for at skabe mere afbalancerede 
handelsforbindelser med Kina? Og hvad har De i sinde at gøre for at 
sikre, at forhandlingerne om frihandelsaftaler med Asien, 
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Latinamerika og Middelhavsregionerne bidrager til at opnå større 
regional integration og således vil være langt mere værdifulde for begge 
sider end en række bilaterale aftaler?

Jeg er overbevist om, at vi ud over vores forpligtelse til at forvalte den multilaterale 
handelsordning under WTO er nødt til at have solide, strategiske økonomiske 
forbindelser med vores største handelspartnere. De store ændringer, vi ser på den 
økonomiske verdensscene, og den grad af økonomisk uafhængighed, vi nyder i 
forhold til økonomier i vækst, betyder, at det nu er vigtigere end nogensinde at 
etablere effektive og konstruktive partnerskaber med Indien, Kina, Japan, Korea, 
ASEAN-landene og Latinamerika. Det økonomiske samarbejde med Europas 
nabolande, herunder Rusland og landene i Middelhavsområdet, er ligeledes vigtigt. 
Vores forbindelse med USA er fortsat fundamentet for den globale økonomi og den 
største handelsforbindelse i verden. 

Med hensyn til USA er det korrekt, at forskelle i vores lovgivning og metoder fortsat 
står i vejen for handel. Det er sjældent muligt at finde hurtige løsninger på 
lovgivningsmæssige handelshindringer. Sammen med USA har vi dog et intensivt 
arbejdsprogram for at finde en løsning på disse problemer. Det Transatlantiske 
Økonomiske Råd (TEC), som blev oprettet i 2007, er et nyt værktøj, som måske kan 
sætte politisk fokus på lovgivningsmæssige problemer. Med det rette politiske 
engagement fra den kommende amerikanske regering er der store mulighed i TEC og 
vores dialog om lovgivning med USA. Vi bør dog ikke lade handelsgnidninger 
overskygge det faktum, at EU og USA spiller en afgørende rolle for globaliseringens 
næste fase og for et konstruktivt samarbejde med andre, såsom Kina og Indien.          

Min forgænger plejede at sige, at Kina er den største udfordring i europæisk 
handelspolitik, og jeg er tilbøjelig til at give ham ret. Jeg tror, forbindelserne er både 
meget vigtige og potentielt til meget stor gavn for begge parter. Vores 
handelsunderskud med Kina er slående og afspejler til en vis grad det forhold, at 
kinesiske markeder ikke er så åbne for vores varer, tjenester og investeringer, som 
man kunne ønske og forvente. Etableringen af en mekanismen på højt niveau i 2008 
var et tegn fra Kina på, at man der anerkender vores betænkeligheder ved den 
handelsmæssige ubalance, men lad os dømme mekanismen på resultaterne og ikke på 
de gode hensigter. Jeg ville i forholdet til Kina fokusere på forbindelser, der er 
konstruktive nok til at kunne rumme en åben dialog om problemer vedrørende 
markedsadgang, men som anerkender vores indbyrdes økonomiske afhængighed og 
fælles strategiske interesser. 

Vores frihandelsaftaler vil fortsat indeholde målet om stærk regional 
markedsopbygning. Det er centralt for de økonomiske partnerskabsaftaler og ligger til 
grund for de valg, vi har truffet vedrørende strukturen for forhandlingerne med 
ASEAN, Mellemamerika, Det Andinske Fællesskab, Middelhavsregionen og 
Golfsamarbejdsrådet. Denne tilgang er økonomisk fornuftig og sikrer, at mindre 
partnere har kollektiv vægt i samarbejdet med EU. Det afspejler også vores egen 
erfaring i Europa, nemlig at et større regionalt marked er en større økonomisk 
drivkraft og et mere attraktivt sted for investering og handel. Selv om vi er åbne for, at 
man kan gå frem i forskellige hastigheder – som vi gør det i Sydøstasien, 
Middelhavsområdet og Det Andinske Fællesskab, hvor denne fleksibilitet blot 
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afspejler den varierende udviklingskapacitet i regionen – bør det endelige mål fortsat 
være en større økonomisk integration fra region til region. 

5. Det er klart, at Kommissionen og dens medlemmer er bundet af de 
eksisterende traktater, indtil Lissabontraktaten ratificeres. Men hvad 
kan Kommissionen efter Deres opfattelse foretage sig allerede nu uden 
at afvente den formelle ratifikation? Kan De forestille Dem at støtte 
Europa-Parlamentet ved at anmode om en interinstitutionel aftale, som 
giver Europa-Parlamentet de beføjelser inden for ekstern handel, som 
det ville få i henhold til Lissabontraktaten? I hvilken udstrækning er De 
rede til at udvide samarbejdet med Europa-Parlamentet inden for 
handelsspørgsmål ud over forpligtelserne i traktaterne? Hvordan agter 
De at rapportere til Europa-Parlamentet? Hvilke erfaringer og 
kvalifikationer bringer De med til opgaven som EU-kommissær for 
handel?

Som engageret parlamentariker med ti års erfaring som medlem af det britiske 
overhus er det min faste overbevisning, at Europa-Parlamentet spiller en vigtig rolle 
både som Kommissionens samarbejdspartner ved udformningen af handelspolitikken, 
og når Kommissionen eventuelt skal drages ansvar. Jeg er helt enig med dette udvalg 
i, at de ændringer, som Lissabontraktaten indfører inden for fælles handelspolitik, 
navnlig dem, der styrker Europa-Parlamentets rolle og sidestiller det med Rådet, vil 
være med til at styrke handelspolitikkens demokratiske legitimitet og gøre den mere 
effektiv, især i de tilfælde hvor Parlamentets beføjelser øges betydeligt. 
Kommissionen var aktiv fortaler for, at Parlamentet skulle spille en større rolle på 
regeringskonferencen forud for Lissabontraktaten. 

Det er i denne ånd, at mine forgængere, Pascal Lamy og Peter Mandelson, allerede 
lovede at holde Parlamentet underrettet om udviklingen i politikken og i 
forhandlingerne. Jeg er helt enig i, at hvis dette forhold skal bære frugt, er det vigtigt, 
at Kommissionen går til Parlamentet i god tid forud for forhandlingerne og underretter 
det om, at den har til hensigt at anmode Rådet om forhandlingsdirektiver. Parlamentet 
skal kunne fremsætte bemærkninger til forhandlingsdirektiverne, følge status i 
forhandlingerne gennem hele forløbet og eventuelt forberede formelle udtalelser. Jeg 
ville videreføre og respektere denne praksis meget nøje. 

Men indtil Lissabontraktaten er ratificeret, er Kommissionen og dens medlemmer 
naturligvis nød til at handle inden for rammerne af de eksisterende traktater, hvilket 
også gælder Parlamentet. Men selv om jeg af samme grund ikke kan forpligte 
Kommissionen til at anvende bestemmelserne i Lissabontraktaten på forhånd, er jeg 
villig til at udnytte de eksisterende regler fuldt ud til at bevare og styrke Parlamentets 
deltagelse i handelspolitik. 

Det ville f.eks. indebære: 

 at holde Europa-Parlamentet og dette udvalg fuldt ud underrettet om 
forberedelsen, gennemførelsen og afslutningen af internationale forhandlinger
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 at dele alle relevante oplysninger og dermed behandle Europa-Parlamentet på 
lige fod med Rådet 

 at deltage regelmæssigt i plenarforsamlinger og formelle og uformelle møder i 
Europa-Parlamentet (navnlig i dette udvalg) i overensstemmelse med 
rammeaftalen af 2004 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen

 at rådføre sig med Parlamentet, tage hensyn til Parlamentets holdning til de 
største udfordringer på handelsområdet og om muligt tage udgangspunkt i 
Parlamentets anbefalinger. 

Den generelle karakter af de komplekse aftaler, som forhandles i dag, omfatter 
endvidere ofte områder, som sikrer, at Parlamentet har indflydelse på de endelige 
aftaler. Det er jeg kun glad for.
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