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EUROPOS PARLAMENTAS

KOMISIJOS NARĖS C. ASHTON ATSAKYMAI

Į KLAUSIMYNO KLAUSIMUS

B dalis. Specialieji klausimai

1. Komunikatas „Globalioji Europa“ yra Komisijos politikos 
pareiškimas dėl tarptautinės prekybos ir Komisijos konkurencingumo 
strategijos išorės aspekto. Ar Jūs, atsižvelgdama į tokias problemas kaip 
didelė finansų krizė, laipsniškai kylančios maisto kainos ir blogėjančios 
aplinkos sąlygos visame pasaulyje, kurios turės didelės įtakos 
tarptautinei prekybai ir pasaulio ekonomikai, manote, kad kurie nors iš 
šiame komunikate pateiktų prekybos politikos aspektų, ypač ES prekių 
ir paslaugų patekimas į trečiųjų šalių rinką, prekybos apsaugos 
priemonių naudojimas, intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimo 
užtikrinimas ir ES įmonių patekimas į svarbiausias užsienio viešųjų 
pirkimų rinkas, turėtų būti suderinti?

Komunikatas „Globalioji Europa“ skirtas konkrečiam klausimui – kaip prekybos 
politika būtų galima sustiprinti Europos ekonominį konkurencingumą užsienio 
rinkose ir prisidėti kuriant stipresnę visuomenę. Pagrindinis komunikate „Globalioji 
Europa“ pateiktas argumentas – mūsų ekonomikai ir visuomenei itin svarbu atverti 
savo prekybos rinkas kitiems ir siekti, kad užsienio rinkos būtų atvertos mums, taip 
pat svarbu, kad mūsų ekonomika ir visuomenė taptų stipresnės. Be abejo, turime būti 
pasirengę tam tikrus šios politikos aspektus pritaikyti atsižvelgdami į besikeičiantį 
pasaulį. Turime toliau derinti darbo metodus ir užtikrinti, kad sprendžiame 
aktualiausius klausimus. Vis dėlto manau, kad dabartinė krizė tik sustiprina 
komunikate „Globalioji Europa“ nustatytą įsipareigojimą laikytis sąžiningos prekybos 
sąlygų ir užtikrinti atvirą pasaulio ekonomiką, pagrįstą taisyklėmis, kurioms 
įgyvendinti naudojamos veiksmingos priemonės.

Globaliosios Europos strategija pagrįstos ekonominės analizės rezultatai yra geri.
Šiuos rezultatus remia 2007 m. duomenys, iš kurių matyti, kad Europos Sąjungos 
rodikliai eksporto rinkose, visų pirma prekių ir paslaugų, kurios susijusios su 
specializuotais įgūdžiais ir žiniomis, išlieka geri. Europa yra ir bus prekybos žemynas, 
įsitvirtinęs pasaulinėje tiekimo grandinėje ir priklausantis nuo pasaulio rinkų tiek 
importo, tiek eksporto srityse.

Šiuo metu sunku prognozuoti, kaip finansų krizė pakeis minėtą padėtį, ir apskritai,
koks bus jos poveikis tarptautinei prekybai. Tikėtina, kad išsivysčiusiose šalyse 
vartotojams išleidžiant mažiau lėšų mažės paklausa, panaši padėtis greičiausiai 
susidarys ir kai kuriose augančios ekonomikos šalyse partnerėse. Be to, šiuo 
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pasaulinės ekonomikos sulėtėjimo laikotarpiu Europoje ir šalyse, kurios yra mūsų 
prekybos partnerės, protekcionistai gali daryti kone didžiausią spaudimą. Šias 
aplinkybes dar labiau apsunkina vis didėjantis išteklių, pavyzdžiui, pagrindinių maisto 
produktų, poreikis ir būtinybė skubiai mažinti ekonominio augimo poveikį aplinkai 
tiek čia, tiek besivystančiose pasaulio šalyse.

Apskritai manau, kad komunikate „Globalioji Europa“ nustatyti prioritetai yra tinkami 
atsižvelgiant į esamą padėtį. Svarbu, jog ir toliau ryžtingai siektume užtikrinti, kad 
mūsų įmonėms būtų sudarytos vienodos sąlygos patekti į eksporto rinkas ir kad mūsų 
prekybos partnerės laikytųsi prisiimtų PPO įsipareigojimų. Derybos su augančios 
ekonomikos šalimis dėl išsamių laisvosios prekybos susitarimų yra labai svarbi 
priemonė siekiant šių tikslų. Mūsų poziciją taip pat sustiprino 2007 m. pradėta 
įgyvendinti rinkų atvėrimo partnerystė, dėl kurios susitarė Komisija, valstybės narės ir 
verslo atstovai. Ir toliau, naudodamiesi rinkų atvėrimo partneryste ir kitomis 
priemonėmis, turėsime telkti išteklius, kad savo eksportuotojams, neatsižvelgiant į jų 
dydį, užtikrintume vienodai taikomas sąlygas. Tai bus svarbu viešųjų pirkimų srityje, 
kuri tebėra viena uždariausių pasaulio ekonomikos rinkų, tačiau kurioje visokiausio 
dydžio Europos įmonės turi itin vertingos patirties. Vis dėlto suprantu, jog dvišalėse 
derybose būtent šioje srityje sunkiausia daryti pažangą, be to, spręsdami su šia sritimi 
susijusius klausimus turime atsižvelgti į vietos aplinkybes, kuriomis pagrįstos mūsų 
partnerių derybų pozicijos. Norėčiau, kad, pavyzdžiui, būtų sudarytos palankesnės 
sąlygos Europos atstovams investuoti į aplinkos apsaugą ir naudoti susijusias 
technologijas augančiose pramoninėse rinkose ir taip prisidėti prie mažai anglies 
dioksido išmetančių technologijų naudojimo skatinimo. Siekčiau, kad šis klausimas 
taptų vienu svarbiausių prekybos su Kinija darbotvarkėje.

Taip pat turėtume būti pasirengę ir noriai taikyti mūsų prekybos apsaugos sistemą, 
siekdami užtikrinti, kad kitų prekyba būtų sąžininga ir į mūsų rinkas nebūtų tiekiama 
prekių dempingo kainomis, taip kenkiant Europos ekonominiams interesams.
Veiksminga prekybos apsauga grindžiama abipusiškumo principu – mes atveriame 
rinkas prekybai ir tikimės, kad mūsų prekybos partneriai prekiauja sąžiningai.

Taip pat manau, kad elgiamės teisingai daug dėmesio skirdami pasaulinio masto kovai 
su prekių klastojimu; taip elgiamės ne tik todėl, kad dėl prekių klastojimo mūsų 
įmonės patiria didelę žalą ir kad tai tiesiogiai kenkia jų teisėtai santykinei pirmenybei, 
bet ir todėl, kad suklastotos prekės dažnai gali būti nesaugios ar neatitikti reikalavimų.

2. Kokios, atsižvelgiant į nepavykusį PPO ministrų susitikimą 2008 m. 
liepos mėn. ir į tai, kad niekaip neužbaigiamos Dohos raundo derybos, 
yra ilgalaikės užsitęsusios aklavietės, į kurią patekta PPO derybų metu, 
pasekmės Europos Sąjungai ir visam pasauliui? Kokia PPO 
daugiašalės prekybos sistemos ateitis, jei Dohos raundo derybų metu 
nebus pasiekta, kad būtų įvykdytas su vystymusi susijęs 
įsipareigojimas? Ar manote, kad gali prireikti nukrypti nuo pagrindinio 
bendrų įsipareigojimų principo? Ar aktyviai remsite PPO reformą, 
įskaitant šios organizacijos parlamentinės dimensijos sukūrimą, 
siekiant sustiprinti PPO derybų demokratinį teisėtumą bei skaidrumą?
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Pirma, liepos mėnesį mes kaip niekada priartėjome prie susitarimo dėl Dohos 
vystymosi darbotvarkės, ir esu pasirengusi tęsti pradėtą darbą. Jeigu Dohos derybos 
žlugtų, pasekmės būtų jaučiamos įvairiais lygmenimis. Būtų prarasta galimybė Dohos 
derybose susitarti dėl stipraus vystymosi priemonių paketo, įskaitant muitų ir kvotų 
netaikymą mažiau išsivysčiusioms šalims, pagalbą prekybai ir prekybos lengvinimą.
Nebūtų pasinaudota prekybos galimybėmis tiek išsivysčiusiose, tiek augančios 
ekonomikos šalyse. Taip pat nebūtų pasinaudota susitarimu užtikrinama apsauga, 
kurią turint būtų negrįžtamai įtvirtintas visų naujų rinkų atvėrimas, vienašališkai 
siūlytas nuo paskutinio prekybos susitarimo, dėl kurio susitarta prieš keturiolika ar 
penkiolika metų. Būtų prarasta galimybė paskatinti JAV imtis didesnės žemės ūkio 
reformos, kad dėl JAV ūkininkams skiriamų dotacijų mažiau nukentėtų besivystančių 
šalių ūkininkai. Daugelyje kitų sričių Dohos derybos padėtų pasaulio ekonomiką 
palaipsniui daryti atvirą arba tobulinti ir griežtinti pasaulio mastu taikomas taisykles, 
kuriomis užtikrinama sąžininga prekyba.

Jeigu Dohos derybos būtų nesėkmingos, sumažėtų pasitikėjimas PPO, visų pirma 
augančios ekonomikos šalių ir besivystančių šalių, kurios vystymosi srityje silpnesnes 
žemesnes pozicijas. Dohos derybomis siekta kitokio pobūdžio prekybos susitarimo –
susitarimo, užtikrinančio, kad daugiašalėje prekybos sistemoje būtų atsižvelgiama į 
skirtingus besivystančių šalių poreikius. Kyla grėsmė, kad, žlugus Dohos deryboms, 
kai kurios besivystančios šalys padarys išvadą, jog dabartinės institucijos negali 
apginti jų interesų.

Sutinku, kad dėl visiems bendro įsipareigojimo principo, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
PPO sudaro 153 narės, kyla didelių politinių ir techninių sunkumų, ir manau, jog labai 
tikėtina, kad ateityje PPO sukurs įvairesnes derybų struktūras. Vis dėlto Dohos 
derybos vedamos laikantis visiems bendro įsipareigojimo principo, o šiuo principu 
užtikrinama pusiausvyra yra svarbi siekiant ne tik skirtingų derybų sričių, pavyzdžiui, 
žemės ūkio ir prekių bei paslaugų, pusiausvyros, bet ir galutinės prekybos 
liberalizavimo bei specialių vystymosi priemonių pusiausvyros – tai ypač svarbus 
Dohos derybų raundo aspektas. Iš esmės pritariu visiems PPO darbo metodų 
pokyčiams, kuriais būtų didinamas derybų bei ginčų sprendimo proceso skaidrumas ir 
parlamentarų gebėjimai daryti su priimamomis pozicijomis susijusią įtaką 
vyriausybėms ir jas kontroliuoti.

3. Kokia, Jūsų nuomone, bus Europos bendrijos ir Afrikos, Karibų 
jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalių ekonominės partnerystės 
susitarimų įtaka AKR šalių ekonomikos augimui, plėtrai, integracijai, 
sanglaudai ir šių šalių vaidmeniui ateityje? Ar Jūs, atsižvelgdama į kai 
kurių AKR šalių, kurios kartu su Europos Komisija parafavo 
laikinuosius susitarimus tik dėl prekių, reikalavimus, pasiruošusi iš 
naujo derėtis dėl skyrių, įtrauktų į pamatinius susitarimus? Ar tęsite 
derybas dėl išsamių ekonominės partnerystės susitarimų? Kaip ketinate 
pagerinti Europos Sąjungos įvaizdį visuomenėje, susijusį su ES ryšiais 
su AKR šalimis?

Ekonominės partnerystės susitarimuose nustatyti tikslai nesiskiria nuo tų tikslų, dėl 
kurių 2000 m. AKR šalys ir Europos Sąjunga susitarė Kotonu susitarime. Ekonominės 
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partnerystės susitarimais turi būti skatinamas darnus vystymasis ir prisidedama prie 
skurdo mažinimo AKR šalyse. Tai pirmiausia reiškia, kad siekiant didesnės šių šalių 
integracijos į pasaulio ekonomiką reikia remtis AKR šalių regioninėmis 
iniciatyvomis. Turime padėti AKR šalims laipsniškai integruotis į pasaulio 
ekonomiką, o ne palikti jas užribyje. Pagal Kotonu susitarime nustatytas prekybos 
lengvatas AKR šalių dalis ES prekyboje mažėjo ir prekyba buvo vis labiau 
koncentruojama pagrindinių neperdirbtų produktų srityje. Jau vien tokio mažėjimo 
sustabdymas būtų pažanga, tačiau turime siekti remti šių šalių ekonomikos 
diversifikavimą. Kad galėtume tai padaryti, turime sudaryti išsamius regioninius 
ekonominės partnerystės susitarimus, kuriais AKR šalims būtų padedama laikytis 
tarptautinių standartų, būtų suteiktos naujos galimybės prekybos paslaugomis srityje, 
kuri itin svarbi siekiant vystymosi, ir užtikrinta saugi teisinė aplinka bei ekonominės 
sąlygos, dėl kurių bus lengviau pritraukti investicijas.

Kalbant apie 2007 m. parafuotus laikinuosius susitarimus – turime juos pasirašyti, kad 
mūsų prekybos režimas atitiktų PPO taisykles ir būtų ginamos mūsų partnerių 
galimybės patekti į rinką. Turime atsižvelgti ir į tai, kad šalys šiuo metu derasi dėl 
išsamių ekonominės partnerystės susitarimų, pakeisiančių laikinuosius susitarimus.
Šiose platesnio masto derybose šalys gali išsakyti visus susirūpinimą keliančius 
klausimus, įskaitant visus su laikinaisiais susitarimais susijusius klausimus. Esu 
informuota apie šiuos įvairių regionų atstovų nurodytus susirūpinimą keliančius 
klausimus, taip pat žinau, kad tie regionai taip pat pakartojo turintys tikslą sudaryti 
išsamius į vystymąsi orientuotus ekonominės partnerystės susitarimus.

Šie ekonominės partnerystės susitarimai nebus vienodi. Be abejo, nėra prasmės 
pasirašyti susitarimą, kurio regionas negali įgyvendinti, todėl susitarimuose turės būti 
atsižvelgta į regionų skirtumus. Visi ekonominio bendradarbiavimo susitarimai turėtų 
būti išsamūs, t. y. juose turi būti numatytos visos įmanomos vystymuisi remti 
reikalingos priemonės.

Derybomis dėl ekonominės partnerystės susitarimų siekiama reformos, taip pat 
siekiama pakeisti 30 metų taikomą prekybos lengvatų režimą. Vesdami derybas 
turėjome atsižvelgti į tai, kad 2007 m. nustoja galioti Kotonu prekybos režimas.
Vykdyti tokio masto reformą niekada nėra lengva. Norėdamos derybas užbaigti iki 
nustatyto termino, visos šalys turėjo siekti kompromisų ir priimti nelengvus 
sprendimus. Jeigu pasirašytume laikinuosius susitarimus, galėtume dirbti nepatirdami 
tokio didelio spaudimo. Manau, kad galime ir turėtume keisti šių derybų pobūdį. Aš 
būčiau pasirengusi asmeniškai dalyvauti bendradarbiaujant su mūsų AKR partnerėmis 
ir paaiškinti joms mūsų tikslus ir išklausyti, ko jos tikisi iš šių susitarimų, taip pat –
kas joms kelią susirūpinimą. Tikiuosi asmeniškai prisidėti prie šių santykių ir daryčiau 
viską, kad ir toliau būtų siekiama stiprinti ryšius su AKR šalimis. Esu įsitikinusi, kad 
siekiant šių tikslų labai svarbu glaudžiai bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir 
pilietine visuomene.

4. Ar manote, atsižvelgdama į naujausius pasaulio ekonomikos 
pokyčius, nedidelę daugiašalių derybų dėl prekybos metu pasiektą 
pažangą ir kai kurių dvišalių derybų metu daromą daug lėtesnę 
pažangą nei tikėtasi, kad būtina persvarstyti ES strategiją, susijusią su 
pagrindiniais prekybos partneriais? O svarbiausia, kaip, Jūsų manymu, 
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būtų galima spręsti reglamentavimo ir kitus klausimus, dėl kurių 
atsirado nesutapimų su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis? Kokias 
priemones ketinate priimti, siekdama darnesnių prekybos ryšių su 
Kinija? Ir kokiu būdu Jūs užtikrinsite, kad derybomis dėl laisvosios 
prekybos susitarimų su Azijos, Lotynų Amerikos ir Viduržemio jūros 
regionų šalimis būtų prisidėta prie regioninės integracijos, kuri būtų 
daug naudingesnė abiem šalims nei daugybė dvišalių susitarimų, 
skatinimo?

Esu tvirtai įsitikinusi, kad savo įsipareigojimą per PPO valdyti daugiašalę prekybos 
sistemą turime sustiprinti tvirtais strateginiais ir ekonominiais ryšiais su 
pagrindinėmis prekybos partnerėmis. Dėl didelių pokyčių pasaulio ekonominėje 
aplinkoje ir dėl mūsų bei augančios ekonomikos šalių tarpusavio ekonominės 
priklausomybės masto, labiau nei bet kada būtina siekti veiksmingų ir konstruktyvių 
partnerysčių su Indija, Kinija, Japonija, Korėja, Pietryčių Azijos ir Lotynų Amerikos 
šalimis. Taip pat labai svarbus ekonominis bendradarbiavimas su Europos 
kaimynėmis, įskaitant Rusiją ir Viduržemio jūros regiono šalis. Mūsų santykiai su 
JAV vis dar sudaro pasaulio ekonomikos pagrindą ir yra didžiausio masto santykiai 
pasaulyje.

Kalbant apie JAV, sutinku, kad nevienodos reguliavimo taisyklės ir skirtingos 
pozicijos tebėra prekybos kliūtis. Labai retai problemos, susijusios su dėl 
reglamentavimo atsiradusiomis prekybos kliūtimis, išsprendžiamos greitai. Tačiau, 
siekdami jas spręsti, aktyviai dirbame pagal bendradarbiavimo su JAV darbotvarkę.
2007 m. įsteigta Transatlantinė ekonominė taryba (TET) gali tapti nauja priemone, 
kurią turint galima siekti politinio dėmesio reglamentavimo problemoms. Jeigu 
būsimoji JAV administracija imsis tinkamų politinių veiksmų, įsteigus TET ir su JAV 
vedant dialogą, skirtą reglamentavimo klausimams, galima pasiekti gerų rezultatų.
Neturėtume leisti, kad trintis prekybos srityje užgožtų tą faktą, kad Europos Sąjunga ir 
JAV bendrai atlieka labai svarbų vaidmenį formuodamos kitą globalizacijos etapą ir 
konstruktyviai bendradarbiaudamos su kitomis valstybėmis, pavyzdžiui, Kinija ir 
Indija.

Mano pirmtakas nuolat kartodavo, kad Kinija kelia daugiausia rūpesčių įgyvendinant 
Europos prekybos politiką, ir aš linkusi su juo sutikti. Manau, kad santykiai su Kinija 
yra itin svarbūs ir gali būti labai naudingi abiem šalims. Mūsų prekybos su Kinija 
deficitas yra nepaprastai didelis ir tai iš dalies parodo, kad Kinijos rinkos mūsų 
prekėms, paslaugoms ir investicijoms nėra atvertos tiek, kiek mes norėtume ir tikimės.
Aukščiausio lygio ekonomikos ir prekybos mechanizmo sukūrimas 2008 m. – tai 
ženklas, kad Kinija pripažįsta mūsų susirūpinimą dėl pusiausvyros trūkumo 
tarpusavio prekybos srityje, tačiau bus vertinami tokio pripažinimo rezultatai, o ne 
geri ketinimai. Mano prioritetas Kinijos klausimu – santykiai, kurie būtų pakankamai 
konstruktyvūs, kad sprendžiant patekimo į rinką problemas būtų galima vesti atvirą 
dialogą, ir kuriais būtų pripažįstama mūsų ekonominė tarpusavio priklausomybė ir 
bendri strateginiai interesai.

Mūsų laisvosios prekybos susitarimuose išliks tikslas aktyviai kurti regionų rinką. Šis 
tikslas labai svarbus ekonominės partnerystės susitarimuose ir juo pagrįstas derybų su 
Pietryčių Azijos, Centrinės Amerikos, Andų bendrijos, MERCOSUR ir Viduržemio 
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jūros regiono šalimis bei Persų įlankos bendradarbiavimo taryba pobūdžio 
pasirinkimas. Tokia strategija yra ekonomiškai pagrįsta ir ja užtikrinama, kad 
mažesnės partnerės veikdamos išvien gali daryti įtaką sprendžiant klausimus su 
Europos Sąjunga. Tai taip pat primena Europos patirtį – didesnė regionų rinka yra 
didesnė ekonominė jėga ir daug patrauklesnė aplinka investicijoms bei prekybai. Net 
ir tada, kai sutinkame taikyti kuo didesnės spartos strategiją – šią strategiją taikome 
Pietryčių Azijoje, Viduržemio jūros regione ir Andų bendrijoje, kur tokį lankstumą 
lemia nevienodas regionų pajėgumo vystymasis – turėtume toliau siekti, kad galutinis 
tikslas būtų didesnė įvairių regionų ekonominė integracija.

5. Akivaizdu, kad tol, kol bus ratifikuota Lisabonos sutartis, Komisija ir 
jos nariai privalo laikytis dabartinių sutarčių nuostatų. Tačiau, Jūsų 
manymu, kokių veiksmų jau dabar gali imtis Komisija, nelaukdama 
oficialaus sutarties ratifikavimo? Ar manote, kad galėtumėte remti 
Europos Parlamento prašymą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, pagal 
kurį Europos Parlamentas įgaus galių užsienio prekybos srityje, kurių 
jis įgautų pagal Lisabonos sutartį? Iki kokio lygio išplėstumėte 
bendradarbiavimą su Europos Parlamentu prekybos srityje, 
peržengdamas sutartyse išdėstytų įpareigojimų ribas? Kaip 
įsivaizduojate savo atskaitomybę Europos Parlamentui? Kokia Jūsų 
patirtis ir įgūdžiai bus naudingi Jūsų kaip už prekybą atsakingos ES 
Komisijos narės vaidmeniui?

Kaip atsidavusi parlamento narė, turinti dešimties metų darbo Didžiosios Britanijos 
Lordų Rūmuose patirties, esu įsitikinusi, kad Europos Parlamento bendradarbiavimas 
su Europos Komisija formuojant prekybos politiką ir prireikus reikalaujant Komisijos 
atskaitomybės, yra svarbus. Visiškai sutinku su šio komiteto nuomone, kad Lisabonos 
sutartimi nustatyti pakeitimai bendrosios prekybos politikos srityje, ypač didesnių 
įgaliojimų Europos Parlamentui suteikimas ir vienodų galių su Taryba užtikrinimas, 
padės stiprinti demokratinį teisėtumą ir užtikrinti veiksmingesnę mūsų prekybos 
politiką – šioje srityje, remiantis Lisabonos sutartimi, Europos Parlamento galios ypač 
išaugo. Lisabonos sutarčiai skirtose Tarpvyriausybinėse konferencijose Komisija 
aktyviai siekė, kad Europos Parlamentui būtų suteikta daugiau galių.

Į tai atsižvelgdami mano pirmtakai, Pascalis Lamy ir Peteris Mandelsonas, buvo 
įsipareigoję nuolatos informuoti Europos Parlamentą apie politikos raidą ir derybas.
Visiškai pritariu nuomonei, kad siekiant produktyvių santykių, svarbu, kad Komisijos 
atstovai lankytųsi Europos Parlamente ir dar iki derybų pradžios praneštų Jums apie 
Komisijos ketinimą prašyti Tarybos pateikti derybų nurodymus. Jums turi būti 
suteikta galimybė pateikti pastabas dėl tokių derybų nurodymų, stebėti kiekviename 
derybų etape daromą pažangą ir prireikus parengti oficialią nuomonę. Aš skatinčiau 
išsaugoti tokią praktiką ir ją visapusiškai vykdyti.

Kol Lisabonos sutartis neratifikuota, Komisija ir jos nariai bei Europos Parlamentas, 
suprantama, privalo veikti pagal galiojančias sutartis. Ir nors dėl šios priežasties aš 
negaliu įpareigoti Komisiją pradėti iš anksto taikyti Lisabonos sutarties nuostatas, esu 
pasirengusi visapusiškai pasinaudoti visomis pagal galiojančias taisykles numatytomis 
galimybėmis, siekdama, kad Europos Parlamentas toliau ir dar aktyviau dalyvautų 
vykdant prekybos politiką.
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Būtų galima, pavyzdžiui:

 visapusiškai informuoti Europos Parlamentą ir šį komitetą apie pasirengimą 
tarptautinėms deryboms, jų eigą ir baigtį;

 dalytis visa svarbia informacija ir taip užtikrinti, kad Europos Parlamentui ir 
Tarybai būtų užtikrintos vienodos galimybės;

 laikantis 2004 m. Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių, nuolat dalyvauti plenarinėse sesijose, oficialiuose ir neoficialiuose 
Europos Parlamento (visų pirma šio komiteto) posėdžiuose;

 konsultuotis su Jumis ir išklausyti Jūsų nuomones dėl didžiausių prekybos 
srityje kylančių sunkumų ir, jei įmanoma, atsižvelgti į Jūsų rekomendacijas.

Be to, bendras sudėtingų susitarimų, dėl kurių šiuo metu deramasi, pobūdis yra tai, 
kad jie paprastai taikytini sritims, dėl kurių Europos Parlamentas gali pareikšti savo 
nuomonę sudarant galutinius susitarimus. Aš tuo džiaugiuosi.
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