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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ASHTON

ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέρος B – Ειδικές ερωτήσεις

1. Η ανακοίνωση "Η Ευρώπη στον κόσμο" θεωρείται εκείνη η 
δήλωση πολιτικής της Επιτροπής που αφορά το διεθνές εμπόριο και 
την εξωτερική συνιστώσα της ανταγωνιστικής της στρατηγικής. Υπό 
το φως της οξείας χρηματοπιστωτικής κρίσης, της συνεχούς ανόδου 
των τιμών των τροφίμων και της συνεχούς επιδείνωσης των 
περιβαλλοντικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο, που θα έχουν 
σοβαρό αντίκτυπο στο διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία, 
οραματίζεστε κάποια προσαρμογή των εμπορικών πολιτικών που 
απαριθμούνται στην παρούσα ανακοίνωση, και συγκεκριμένα την 
πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών αγαθών και υπηρεσιών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χρήση μέσων εμπορικής άμυνας, την επιβολή 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την πρόσβαση εταιρειών 
της ΕΕ σε σημαντικές αγορές δημοσίων συμβάσεων του εξωτερικού;

Η ανακοίνωση «Η Ευρώπη στον κόσμο» εξετάζει ένα ειδικό θέμα : τον τρόπο με τον
οποίο η πολιτική για το εμπόριο μπορεί να ενισχύσει την οικονομική 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στις εξωτερικές αγορές και να μας βοηθήσει να 
οικοδομήσουμε σταθερότερες κοινωνίες. Το κεντρικό επιχείρημα της ανακοίνωσης 
αυτής έγκειται στο ότι το άνοιγμά μας στο εμπόριο, το άνοιγμα των άλλων σε εμάς 
και η δέσμευσή μας έναντι της παγκόσμιας οικονομίας έχουν ζωτική σημασία για την 
ισχύ των οικονομιών μας και των κοινωνιών μας. Βεβαίως, πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να προσαρμόσουμε κάποια στοιχεία αυτής της πολιτικής στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε τις 
μεθόδους εργασίας μας και να μεριμνούμε για την αντιμετώπιση των πραγματικών 
προβλημάτων. Όμως, πιστεύω ότι η παρούσα κρίση ενισχύει ακόμα περισσότερο τη 
σημασία της δέσμευσης της «Ευρώπης στον κόσμο» όσον αφορά τις δίκαιες 
συνθήκες εμπορίου και την ανοικτή παγκόσμια οικονομία η οποία βασίζεται σε 
κανόνες και διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για την εφαρμογή τους.

Η οικονομική ανάλυση στην οποία βασίζεται η στρατηγική της εν λόγω ανακοίνωσης 
εξακολουθεί να είναι ορθή. Ενισχύεται από τα δεδομένα για το 2007, που 
καταδεικνύουν ότι η ΕΕ συνεχίζει να αποδίδει καλά στις αγορές εξαγωγών, ιδίως 
όσον αφορά αγαθά και υπηρεσίες που απαιτούν προηγμένες δεξιότητες ή 
ειδικευμένες γνώσεις. Η Ευρώπη είναι και θα παραμείνει μια εμπορική ήπειρος που 
έχει σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και 
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εξαρτάται από τις παγκόσμιες αγορές τόσο για την εισαγωγή προϊόντων όσο και για 
την πώληση εξαγωγών. 

Στο παρόν στάδιο, είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για τον τρόπο με τον οποίο η 
παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση θα επηρεάσει την κατάσταση αυτή ή το διεθνές 
εμπόριο γενικότερα. Πρέπει να αναμένουμε κάμψη της ζήτησης στις αναπτυγμένες 
αγορές καθώς μειώνονται οι δαπάνες των καταναλωτών και πιθανώς παρόμοια 
εξασθένιση σε ορισμένους από τους εταίρους των ταχέως αναπτυσσόμενων 
αναδυόμενων οικονομιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια περιόδου παγκόσμιας ύφεσης
μπορεί να σημειωθούν μεγαλύτερες προστατευτικές πιέσεις στην Ευρώπη και στους 
εμπορικούς μας εταίρους. Αυτές οι συνθήκες επιβαρύνονται από την αυξημένη πίεση 
στους πόρους, όπως τα βασικά είδη διατροφής, και την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί 
ο αντίκτυπος της οικονομικής ανάπτυξης στο περιβάλλον, τόσο εδώ όσο και στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Μιλώντας γενικά, πιστεύω ότι οι προτεραιότητες της ανακοίνωσης «Η Ευρώπη στον 
κόσμο» είναι αυτές που αρμόζουν κατά την παρούσα συγκυρία. Πρέπει να 
εξακολουθήσουμε να δεσμευόμαστε πλήρως για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες 
μας έχουν δίκαιη πρόσβαση στις εξαγωγικές αγορές και ότι οι εμπορικοί μας εταίροι 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον ΠΟΕ. Οι διαπραγματεύσεις για 
συνολικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με τις αναδυόμενες οικονομίες 
αποτελούν σημαντικό εργαλείο στον τομέα αυτό. Η εγκαινίαση το 2007 της εταιρικής 
σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και 
των επιχειρήσεων ενίσχυσε επίσης την προσέγγισή μας με επωφελή τρόπο. Θα πρέπει 
να συνεχίσουμε να εστιάζουμε σε πόρους, χρησιμοποιώντας την εταιρική σχέση για 
την πρόσβαση στην αγορά και άλλα μέσα για να διασφαλίσουμε ότι οι εξαγωγείς μας 
είτε είναι μεγάλοι είτε είναι μικροί, απολαύουν δίκαιης μεταχείρισης στις εξωτερικές 
αγορές. Αυτό θα είναι σημαντικό στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που 
παραμένει μία από τις περισσότερο κλειστές αγορές στην παγκόσμια οικονομία, αλλά 
που αποτελεί ένα τομέα στον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες όλων των μεγεθών
διαθέτουν πολύτιμη πείρα. Ωστόσο, αναγνωρίζω αφενός ότι πρόκειται για έναν από 
τους δυσκολότερους τομείς όσον αφορά την επίτευξη προόδου στις διμερείς
διαπραγματεύσεις, αλλά αφετέρου ότι πρόκειται για έναν τομέα για τον οποίο πρέπει 
να επιδεικνύουμε ευαισθησία στις τοπικές συνθήκες στις οποίες βασίζονται οι θέσεις 
των εταίρων μας κατά τις διαπραγματεύσεις. Για παράδειγμα, θα ήθελα να δω να 
βελτιώνεται η πρόσβαση των ευρωπαϊκών επενδύσεων και τεχνολογιών σχετικά με το 
περιβάλλον στις μεγάλες βιομηχανικές αναδυόμενες αγορές όπου μπορούν να 
συμβάλλουν στη μετάβαση προς την ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο θα επεδίωκα να δοθεί προτεραιότητα στο 
πλαίσιο του προγράμματος εργασιών στον τομέα του εμπορίου με την Κίνα.

Επίσης, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το 
σύστημα εμπορικής μας άμυνας για να διασφαλίσουμε ότι οι άλλοι συναλλάσσονται
δίκαια και δεν εφαρμόζουν πρακτικές ντάμπινγκ αγαθών στις αγορές μας κατά τρόπο 
που να ζημιώνει τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Η αποτελεσματική εμπορική 
άμυνα αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος της ανοικτής αγοράς: είμαστε ανοικτοί 
στο εμπόριο αλλά αναμένουμε από τους εμπορικούς μας εταίρους να 
συναλλάσσονται δίκαια. 

Επίσης, πιστεύω ότι ορθώς εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο διότι η πρακτική αυτή 
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είναι σε μεγάλο βαθμό καταστροφική για τις εταιρείες μας και πλήττει άμεσα τα 
νόμιμα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, αλλά επίσης διότι τα αγαθά
παραποίησης/απομίμησης μπορεί να είναι επικίνδυνα ή να μην τηρούν τις 
προδιαγραφές ποιότητας.

2. Με την αποτυχία των υπουργικών διασκέψεων του ΠΟΕ τον Ιούλιο 
και με ανολοκλήρωτο το Γύρο της Ντόχα, ποιές είναι οι 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον 
υπόλοιπο κόσμο ενός παρατεταμένου αδιεξόδου των σχετικών 
διαπραγματεύσεων; Ποιό είναι το μέλλον του πολυμερούς εμπορικού 
συστήματος με επίκεντρο τον ΠΟΕ αν ο Γύρος της Ντόχα αποτύχει να 
υλοποιήσει την υπόσχεσή του για ανάπτυξη; Νομίζετε ότι θα ήταν ίσως 
αναγκαία η απομάκρυνση από τη βασική αρχή της "ενιαίας 
δέσμευσης"; Θα υποστηρίζατε ενεργά μια μεταρρύθμιση του ΠΟΕ με 
κύριο στοιχείο τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής διάστασης στον 
εν λόγω οργανισμό, προκειμένου να αυξηθεί η δημοκρατική 
νομιμότητα και η διαφάνεια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ;

Καταρχάς, ποτέ άλλοτε δεν πλησιάσαμε περισσότερο σε επίτευξη συμφωνίας στο 
πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα απ' ό,τι τον Ιούλιο, και θα 
συνεχίσω να βασίζομαι στις εν λόγω εργασίες. Η αποτυχία του Γύρου της Ντόχα θα 
είχε συνέπειες σε αρκετά επίπεδα. Πρώτον, θα χανόταν η ευκαιρία καθορισμού μιας
φιλόδοξης δέσμης μέτρων για την ανάπτυξη, που να περιλαμβάνει την πρόσβαση
χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, τις ενισχύσεις 
για το εμπόριο και τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Κατόπιν, θα χάνονταν 
εμπορικές ευκαιρίες, τόσο για τον αναπτυγμένο κόσμο όσο και για τις ταχέως 
αναπτυσσόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Θα χανόταν επίσης η ασφάλεια που 
κατοχυρώνει μια εμπορική συμφωνία η οποία θα εδραίωνε και θα οριστικοποιούσε 
αμετάκλητα όλες τις νέες μορφές πρόσβασης στις αγορές οι οποίες προσφέρονταν 
μονομερώς από την τελευταία πολυμερή εμπορική συμφωνία που επετεύχθη πριν από 
δεκατέσσερα/δεκαπέντε έτη. Τέλος, θα χανόταν η ευκαιρία να κινηθούν οι Ηνωμένες 
Πολιτείες προς την εφαρμογή μεγαλύτερης αγροτικής μεταρρύθμισης ώστε να 
μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων των ΗΠΑ στους 
αγρότες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Υπάρχουν δεκάδες άλλοι τομείς όπου η Ντόχα 
θα συνέβαλε σταδιακά στο άνοιγμα της παγκόσμιας οικονομίας ή θα βελτίωνε και θα 
ενίσχυε τους παγκόσμιους κανόνες που βοηθούν στη διασφάλιση του δίκαιου
χαρακτήρα του παγκόσμιου εμπορίου. 

Η αποτυχία της Ντόχα θα μπορούσε να διαβρώσει την αξιοπιστία του ΠΟΕ, ιδίως 
έναντι των αναδυόμενων οικονομιών και των αναπτυσσόμενων χωρών που
κατατάσσονται χαμηλότερα στην κλίμακα της ανάπτυξης. Η Ντόχα είχε ως σκοπό να 
αποτελέσει ένα διαφορετικό είδος εμπορικής συμφωνίας, που να καταδείκνυε ότι το 
πολυμερές εμπορικό σύστημα μπορούσε να αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες των 
αναπτυσσόμενων χωρών. Υπάρχει ο κίνδυνος η αποτυχία της Ντόχα να οδηγήσει 
ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες στο συμπέρασμα ότι τα συμφέροντά τους δεν 
μπορούν να εξυπηρετηθούν εντός των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων.
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Παραδέχομαι ότι η έννοια της ενιαίας δέσμευσης δημιουργεί τεράστιες πολιτικές και 
τεχνικές προκλήσεις καθώς στον ΠΟΕ συμμετέχουν 153 μέλη, και πιστεύω ότι 
πιθανώς στο μέλλον ο ΠΟΕ θα αναπτύξει περισσότερο μεταβλητές δομές για τις 
διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η Ντόχα έχει σχεδιασθεί ως ενιαία δέσμευση και η 
ισορροπία που διασφαλίζεται από αυτή την ενιαία δέσμευση είναι σημαντική τόσο 
για την εξισορρόπηση μεταξύ διαφόρων πτυχών της διαπραγμάτευσης, όπως η 
γεωργία, και τα αγαθά και οι υπηρεσίες αλλά και για την τελική εξισορρόπηση
μεταξύ της απελευθέρωσης του εμπορίου και των ειδικών αναπτυξιακών μέτρων που 
έχουν ζωτική σημασία για το Γύρο της Ντόχα. Υποστηρίζω κατ’ αρχήν κάθε αλλαγή 
στις πρακτικές του ΠΟΕ που βελτιώνει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και της 
διαδικασίας επίλυσης των διαφορών και η οποία αυξάνει την ικανότητα των 
βουλευτών να εποπτεύουν και να επηρεάζουν τις θέσεις που υιοθετούν οι 
κυβερνήσεις τους. 

3. Ποιός πιστεύετε ότι θα είναι ο αντίκτυπος των Συμφωνιών 
Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και των κρατών ΑΚΕ στην οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη, την 
ολοκλήρωση, τη συνοχή και το ρόλο των χωρών ΑΚΕ στο μέλλον; 
Ενόψει των απαιτήσεων ορισμένων εκ των χωρών ΑΚΕ, οι οποίες 
έχουν κυρώσει ενδιάμεσες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –
μόνο αγαθά –, είστε διατεθειμένη να διαπραγματευθείτε εκ νέου τα 
κεφάλαια που συμπεριλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συμφωνίες; Θα 
εξακολουθήσετε να διαπραγματεύεστε πλήρεις συμφωνίες οικονομικής 
εταιρικής σχέσης; Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε τη δημόσια εικόνα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ;

Οι στόχοι των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης παραμένουν αμετάβλητοι 
σε σχέση με τους συμφωνηθέντες από κοινού μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ 
στη συμφωνία του Κοτονού το 2000. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να προωθήσουν την 
βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλουν στη μείωση της φτώχειας στις χώρες ΑΚΕ. 
Αυτό περιλαμβάνει ειδικότερα την ενίσχυση των πρωτοβουλιών περιφερειακής 
ολοκλήρωσης των χωρών ΑΚΕ για την βελτίωση της ενσωμάτωσής τους στην 
παγκόσμια οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε μάλλον τις χώρες ΑΚΕ να 
ενσωματωθούν σταδιακά στην παγκόσμια οικονομία παρά να τις αφήσουμε να 
συνεχίσουν να βρίσκονται στο περιθώριό της. Βάσει των εμπορικών προτιμήσεων της 
συμφωνίας του Κοτονού, το μερίδιο των χωρών ΑΚΕ στο εμπόριο της ΕΕ μειωνόταν
και συγκεντρωνόταν ολοένα και περισσότερο σε βασικά ανεπεξέργαστα προϊόντα. Η 
ανάσχεση αυτής της μείωσης θα αποτελούσε από μόνη της επίτευγμα, αλλά πρέπει να 
επιδιώκουμε να στηρίξουμε τη διαφοροποίηση αυτών των οικονομιών. Για να το 
επιτύχουμε χρειαζόμαστε πλήρεις περιφερειακές συμφωνίες οικονομικής εταιρικής 
σχέσης που θα συνδράμουν τη βιομηχανία των χωρών ΑΚΕ ως προς την τήρηση των 
διεθνών προτύπων, θα διανοίξουν νέες ευκαιρίες στο εμπόριο υπηρεσιών που είναι 
ζωτικές για την ανάπτυξη, και θα δημιουργήσουν ασφαλές νομικό περιβάλλον και 
οικονομικές συνθήκες που θα βοηθήσουν στην προσέλκυση επενδύσεων.

Όσον αφορά τις ενδιάμεσες συμφωνίες που μονογραφήθηκαν το 2007 πρέπει να 
υπογραφούν προκειμένου να καταστεί το εμπορικό μας καθεστώς συμβατό με τους 
κανόνες του ΠΟΕ και να προστατευθεί η πρόσβαση των εταίρων μας στην αγορά.
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Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν χώρες επί του παρόντος που 
συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις πλήρων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής 
σχέσης για την αντικατάσταση των ενδιάμεσων συμφωνιών. Οι χώρες είναι 
ελεύθερες να εκφράσουν οποιεσδήποτε ανησυχίες στο πλαίσιο αυτών των ευρύτερων 
διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε θεμάτων απορρέουν από 
τις ενδιάμεσες συμφωνίες. Έχω υπόψη μου τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από
διάφορες περιοχές και γνωρίζω ότι αυτές οι ίδιες περιοχές επανέλαβαν επίσης το 
στόχο τους για επίτευξη πλήρων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης που να 
βασίζονται στην ανάπτυξη. 

Αυτές οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης δεν θα είναι πανομοιότυπες. Η 
υπογραφή συμφωνίας την οποία η ενδιαφερόμενη περιοχή δεν μπορεί να εφαρμόσει
δεν θα είχε προφανώς νόημα, επομένως οι συμφωνίες πρέπει να αντανακλούν τις 
περιφερειακές διαφορές. Ωστόσο, όλες οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης 
πρέπει να είναι «πλήρεις», υπό την έννοια ότι θα καλύπτουν όλα τα πιθανά μέσα για
τη στήριξη της ανάπτυξης.

Οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης αφορούν τη 
μεταρρύθμιση και την αλλαγή ενός εμπορικού προτιμησιακού καθεστώτος που ισχύει 
εδώ και 30 έτη. Οι διαπραγματεύσεις μας έπρεπε να λάβουν υπόψη την προθεσμία 
νόμιμης λήξης του εμπορικού καθεστώτος του Κοτονού το 2007. Η μεταρρύθμιση σε 
αυτή την κλίμακα δεν είναι ποτέ εύκολη. Η τήρηση της προθεσμίας συνεπαγόταν 
συμβιβασμούς από μέρους όλων των πλευρών και μερικές δύσκολες επιλογές. Εάν 
επιτύχουμε να υπογράψουμε τις ενδιάμεσες συμφωνίες, θα εργαζόμαστε με λιγότερο 
άμεση πίεση. Πιστεύω πως μπορούμε και πρέπει να δώσουμε διαφορετικό χαρακτήρα 
στις διαπραγματεύσεις. Εγώ είμαι αποφασισμένη να συμμετάσχω προσωπικά στο 
διάλογο με τους εταίρους μας των χωρών ΑΚΕ, να τους εξηγήσω τι επιδιώκουμε να 
κάνουμε και να ακούσω τις προσδοκίες τους από τις εν λόγω συμφωνίες καθώς και 
τις ανησυχίες τους. Ελπίζω να προσθέσω την προσωπική μου σφραγίδα σε αυτή τη 
σχέση και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσω την ενίσχυση των 
σχέσεων μας με τις χώρες ΑΚΕ. Εκτιμώ ότι η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την κοινωνία των πολιτών αποτελούν ουσιώδες μέρος της 
προσπάθειάς μου. 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην παγκόσμια 
οικονομία, την έλλειψη προόδου στις πολυμερείς εμπορικές 
διαπραγματεύσεις και το βραδύτερο απ' ότι αναμενόταν ρυθμό 
προόδου σε κάποιες διμερείς διαπραγματεύσεις, πιστεύετε ότι θα 
πρέπει να επανεξεταστεί η στρατηγική της ΕΕ έναντι των κυρίων 
εμπορικών μας εταίρων; Συγκεκριμένα, πώς οραματίζεστε να 
αντιμετωπίσετε κανονιστικά και άλλα θέματα που έχουν δημιουργήσει 
διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες; Τί μέτρα σκοπεύετε να 
υιοθετήσετε για να αναπτυχθεί μια περισσότερο ισορροπημένη 
εμπορική σχέση με την Κίνα; Και τί θα πράξετε για να διασφαλίσετε 
ότι οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνιών ελευθέρου 
εμπορίου με περιφέρειες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και της 
Μεσογείου θα συμβάλουν σε αυξημένη περιφερειακή ολοκλήρωση που 
θα ήταν πολύ περισσότερο πολύτιμη και για τις δύο πλευρές από ότι 
μια σειρά διμερών συμφωνιών;
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Είμαι βαθύτατα πεπεισμένη ότι πρέπει να συμπληρώσουμε τη δέσμευσή μας ως προς 
τη διαχείριση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος στο πλαίσιο του ΠΟΕ με 
σταθερές, στρατηγικές οικονομικές σχέσεις με τους κύριους εμπορικούς εταίρους 
μας. Οι βαθιές αλλαγές που παρατηρούμε στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και 
ο βαθμός της οικονομικής αλληλεξάρτησής μας με τις ταχέως αναπτυσσόμενες
δυνάμεις καθιστούν περισσότερο απαραίτητες από ποτέ τις αποτελεσματικές και 
εποικοδομητικές εταιρικές σχέσεις με την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, 
τις χώρες του Συνδέσμου κρατών Νοτιανατολικής Ασίας (ASEAN) και της Λατινικής 
Αμερικής. Επίσης, είναι ζωτικής σημασίας η οικονομική δέσμευση της Ευρώπης 
έναντι των γειτονικών χωρών της, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και των χωρών 
της Μεσογείου. Η σχέση μας με τις ΗΠΑ παραμένει ο μοχλός της παγκόσμιας 
οικονομίας και η μεγαλύτερη εμπορική σχέση στον κόσμο. 

Όσον αφορά τις ΗΠΑ, είναι αλήθεια ότι οι διαφορές στους ρυθμιστικούς μας κανόνες
και προσεγγίσεις συνεχίζουν να αποτελούν εμπόδια για το εμπόριο. Όμως, σπανίως 
βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη λύσεις για τους ρυθμιστικούς φραγμούς στο 
εμπόριο. Ωστόσο, έχουμε καταρτίσει ένα εντατικό πρόγραμμα εργασιών με τις ΗΠΑ 
για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Η δημιουργία του 
Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου το 2007 προσφέρει ένα εν δυνάμει νέο 
εργαλείο που θα προσελκύσει την πολιτική προσοχή στα ρυθμιστικά προβλήματα. 
Με τη σωστή πολιτική δέσμευση από μέρους της επόμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ, το 
Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο και ο ρυθμιστικός μας διάλογος με τις ΗΠΑ έχει 
πολλές δυνατότητες. Ωστόσο δεν πρέπει να επιτρέπουμε στις εμπορικές τριβές να 
επισκιάζουν το γεγονός ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ένα ζωτικό κοινό ρόλο να 
διαδραματίσουν στη διαμόρφωση του επόμενου σταδίου της παγκοσμιοποίησης και 
στην εποικοδομητική συνεργασία με άλλες χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Ο προκάτοχός μου συνήθιζε να λέει ότι η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία 
πρόκληση για την ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου, άποψη με την οποία τείνω να 
συμφωνήσω και εγώ. Θεωρώ ότι η σχέση είναι αφενός πολύ σημαντική και αφετέρου 
εν δυνάμει πολύ επωφελής και για τα δύο μέρη. Το εμπορικό μας έλλειμμα με την 
Κίνα είναι τεράστιο και ως ένα βαθμό αντανακλά το γεγονός ότι οι κινεζικές αγορές 
δεν είναι τόσο ανοικτές στα αγαθά, στις υπηρεσίες και στις επενδύσεις μας όσο θα 
θέλαμε και περιμέναμε. Το σήμα που δόθηκε από τη θέσπιση του μηχανισμού 
υψηλού επιπέδου το 2008 απέδειξε ότι η κινεζική πλευρά συνειδητοποίησε τις 
ανησυχίες μας ως προς την ανισορροπία των συναλλαγών μας, αλλά θα κριθεί από τα 
αποτελέσματα και όχι τις καλές προθέσεις. Η προτεραιότητά μου για την Κίνα θα 
αφορά τη δημιουργία μιας σχέσης που θα είναι μεν επαρκώς εποικοδομητική για τη 
διεξαγωγή ειλικρινούς διαλόγου όσον αφορά τα προβλήματα πρόσβασης στις αγορές,
αλλά η οποία θα αναγνωρίζει την οικονομική μας αλληλεξάρτηση και τα κοινά 
στρατηγικά συμφέροντα. 

Οι συμφωνίες μας ελεύθερων συναλλαγών θα εξακολουθήσουν να έχουν ως στόχο
την οικοδόμηση ισχυρής περιφερειακής αγοράς. Ο στόχος αυτός συνιστά κεντρικό 
σημείο στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης και αποτελεί τη βάση των 
επιλογών που έγιναν σχετικά με τη δομή των διαπραγματεύσεων με τις χώρες του 
ASEAN, της Κεντρικής Αμερικής, της Κοινότητας των Άνδεων, της Mercosur, της 
περιοχής της Μεσογείου και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αυτή η 
προσέγγιση δικαιολογείται από οικονομική άποψη και διασφαλίζει ότι οι μικρότεροι 
εταίροι έχουν συλλογικό βάρος στις σχέσεις τους με την ΕΕ. Επίσης, αντανακλά την 
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δική μας ευρωπαϊκή πείρα: μια ευρύτερη περιφερειακή αγορά αποτελεί ένα 
ισχυρότερο οικονομικό κινητήρα και αποτελεί ελκυστικότερο προορισμό για 
επενδύσεις και εμπορικές συναλλαγές. Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου είμαστε 
ανοικτοί σε προσεγγίσεις «πολλαπλών ταχυτήτων», όπως συμβαίνει στη
Νοτιανατολική Ασία, τη Μεσόγειο και την Κοινότητα των Άνδεων, όπου αυτή η 
ευελιξία αντανακλά απλώς τις διαφορετικές αναπτυξιακές ικανότητες στην περιοχή, 
πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε ως υπέρτατο στόχο τη μεγαλύτερη οικονομική 
ολοκλήρωση μεταξύ των περιοχών. 

5. Είναι σαφές ότι έως την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας η 
Επιτροπή και τα μέλη της δεσμεύονται από τις ισχύουσες Συνθήκες. 
Ωστόσο, σε ποιές ενέργειες μπορεί, κατά την άποψή σας, να προβεί 
ήδη η Επιτροπή χωρίς να αναμένει την επίσημη κύρωση της Συνθήκης 
της Λισαβόνας; Μπορείτε να φανταστείτε ότι θα υποστηρίξετε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο αίτημά του για τη σύναψη διοργανικής 
συμφωνίας σύμφωνα με την οποία το ΕΚ θα λάβει εκείνες τις 
αρμοδιότητες στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου που θα ελάμβανε 
και στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας; Κατά πόσο είστε 
διατεθειμένη να επεκτείνετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε εμπορικά θέματα πέραν από τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στις Συνθήκες; Πώς οραματίζεστε τη δημοκρατική 
λογοδοσία σας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Με ποιά εμπειρία και 
με ποιές δεξιότητες πιστεύει η Επίτροπος ότι μπορεί να περιβάλει το 
ρόλο της ως Επίτροπος της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου;

Έχοντας δεκαετή κοινοβουλευτική θητεία στη Βουλή των Λόρδων της Μεγάλης 
Βρετανίας, πιστεύω ακράδαντα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε 
συνεργασία με την Επιτροπή, ως προς τη χάραξη της πολιτικής εμπορίου και ως προς 
την κλήση, όπου απαιτείται, την Επιτροπή σε λογοδοσία. Συμμερίζομαι πλήρως την 
άποψη αυτής της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία οι αλλαγές που 
εισήχθησαν από τη συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της κοινής πολιτικής
εμπορίου, ειδικότερα στις περιπτώσεις που ενισχύουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και το θέτουν σε ίση μοίρα με το Συμβούλιο, θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της εμπορικής 
μας πολιτικής, ιδίως στις περιπτώσεις που αυξάνουν ουσιαστικά τις εξουσίες του 
Κοινοβουλίου αυτού. Η Επιτροπή στήριξε ενεργά την ενίσχυση του ρόλου του 
Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των διακυβερνητικών διασκέψεων που οδήγησαν στη 
συνθήκη της Λισαβόνας. 

Οι προκάτοχοί μου κκ. Pascal Lamy και Peter Mandelson, βάσει αυτού του 
πνεύματος, είχαν ήδη δεσμευθεί ότι θα ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις 
εξελίξεις των πολιτικών και των διαπραγματεύσεων. Συμμερίζομαι πλήρως την 
άποψη ότι για να είναι παραγωγική αυτή η σχέση, η Επιτροπή πρέπει να παρίσταται
ενώπιον του Κοινοβουλίου και να σας ενημερώνει, πολύ πριν από την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων, για την πρόθεσή της να ζητήσει οδηγίες διαπραγμάτευσης από το 
Συμβούλιο. Πρέπει να είστε σε θέση να υποβάλλετε παρατηρήσεις σχετικά με αυτές 
τις οδηγίες, να παρακολουθείτε την πρόοδο των διαπραγματεύσεων σε όλα τα στάδια 
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και να εκπονείτε επίσημες γνωμοδοτήσεις όταν είναι αναγκαίο. Θα διατηρήσω και θα
σεβασθώ με μεγάλη προσοχή αυτή την πρακτική. 

Βεβαίως, μέχρι την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή και τα μέλη 
της, όπως και το Κοινοβούλιο, υποχρεούνται να ενεργούν εντός των ορίων των 
υφιστάμενων συνθηκών. Μολονότι δεν είμαι σε θέση να δεσμεύσω την Επιτροπή 
όσον αφορά την εκ των προτέρων εφαρμογή διατάξεων της συνθήκης της Λισαβόνας, 
είμαι έτοιμη να χρησιμοποιήσω πλήρως τα περιθώρια ελιγμών εντός των 
υφιστάμενων κανόνων για τη διατήρηση και ενίσχυση της συμμετοχής του 
Κοινοβουλίου στην πολιτική εμπορίου. 

Αυτό θα σημαίνει, για παράδειγμα ότι: 

 θα ενημερώνω πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επιτροπή αυτή για 
την προετοιμασία, τη διεξαγωγή και τη σύναψη διεθνών διαπραγματεύσεων·

 θα διαβιβάζω όλες τις σχετικές πληροφορίες, θεωρώντας το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε ίση μοίρα με το Συμβούλιο· 

 θα συμμετέχω τακτικά στην Ολομέλεια, σε επίσημες και ανεπίσημες 
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ιδίως σε αυτές της επιτροπής
σας) σύμφωνα με το πνεύμα της συμφωνίας-πλαισίου του 2004 για τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής· 

 θα ζητώ τη γνώμη σας και θα ακούω τις απόψεις σας σχετικά με τις 
κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του εμπορίου και θα 
βασίζομαι στις συστάσεις σας, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Επιπλέον, ο γενικός χαρακτήρας των πολύπλοκων συμφωνιών που 
διαπραγματευόμαστε επί του παρόντος τείνει να καλύψει τομείς που διασφαλίζουν το 
ρόλο του Κοινοβουλίου στις τελικές συμφωνίες, γεγονός για το οποίο εκφράζω την 
ικανοποίησή μου.
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