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LV

EIROPAS PARLAMENTS

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM, KAS PAREDZĒTI

KOMISĀREI EŠTONEI (ASHTON)  

B daļa – Konkrēti jautājumi

1. Paziņojums „Globālā Eiropa” tiek uzskatīts par Komisijas politikas 
izklāstu attiecībā uz starptautisko tirdzniecību un par tās konkurences 
stratēģijas ārējo sastāvdaļu.  Ņemot vērā smago finanšu krīzi, pārtikas 
preču cenu pieaugumu un apkārtējās vides apstākļu ilgstošu 
pasliktināšanos visā pasaulē, kas nopietni ietekmēs starptautisko 
tirdzniecību un pasaules ekonomiku, vai Jūs paredzat koriģēt kādu no 
paziņojumā minētajām tirdzniecības politikām un jo īpaši ES preču un 
pakalpojumu piekļuvi tirgum trešās valstīs, tirdzniecības aizsardzības 
instrumentu izmantošanu, intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu un 
ES uzņēmumu piekļuvi lielākajiem ārvalstu publiskā iepirkuma 
tirgiem?

Paziņojums „Globālā Eiropa” pievēršas specifiskam jautājumam – kā tirdzniecības 
politika var stiprināt Eiropas ekonomikas ārējo konkurētspēju un palīdzēt mums 
veidot spēcīgākas sabiedrības. „Globālās Eiropas” stratēģijas galvenais arguments ir 
tāds, ka mūsu atvērtība tirdzniecībai, citu atvērtība mums un iesaiste pasaules 
ekonomikā būtiski ietekmē to, cik stipra ir mūsu valstu ekonomika un mūsu 
sabiedrības. Protams, mums jābūt gataviem šīs politikas sastāvdaļas  pielāgot 
mainīgajiem apstākļiem pasaulē. Mums arī turpmāk jāpielāgo veids, kādā mēs 
darbojamies, un jānodrošina, ka mēs pievēršamies pareizajiem jautājumiem. Taču es 
uzskatu, ka pašreizējā krīze tikai vēl skaidrāk apliecina, cik svarīga ir „Globālās 
Eiropas” stratēģijā paustā apņemšanās nodrošināt taisnīgus tirdzniecības apstākļus un 
atvērtu, uz noteikumiem balstītu pasaules ekonomiku, kā arī iedarbīgus līdzekļus, kā 
to panākt. 

Ekonomikas analīze, kas veikta „Globālās Eiropas” stratēģijas sakarā, joprojām ir 
pamatota. To vēl nostiprina dati par 2007. gadu, kas liecina, ka ES turpina sekmīgi 
darboties eksporta tirgos, jo īpaši preču un pakalpojumu tirgos, kur nepieciešamas 
sarežģītas iemaņas vai speciālistu zināšanas. Mēs esam un arī turpmāk būsim 
tirdzniecības kontinents, kas ir cieši iesaistīts globālajās piegādes ķēdēs un atkarīgs no 
globālajiem tirgiem gan attiecībā uz produktiem, ko iepērkam, gan eksportu, ko 
pārdodam.

Šajā posmā ir grūti paredzēt, kā pašreizējā finanšu krīze ietekmēs šo ainu vai 
starptautisko tirdzniecību kopumā. Mums jābūt gataviem uz pieprasījuma 
samazināšanos attīstītajos tirgos, samazinoties patēriņam, un, iespējams, uz līdzīgu 



- 2 -

samazinājumu pie dažiem mūsu partneriem ar strauji augošu ekonomiku. Turklāt 
globālā lejupslīde ir laiks, kad protekcionisma spiediens Eiropā un pie mūsu 
tirdzniecības partneriem ir potenciāli vislielākais. Šos apstākļus papildina arvien 
pieaugošais resursu, piemēram, pamata pārtikas produktu, trūkums un neatliekama 
nepieciešamība mazināt ekonomikas izaugsmes ietekmi uz vidi gan šeit, gan 
jaunattīstības pasaulē.

Vispārīgi runājot, es uzskatu, ka „Globālās Eiropas” prioritātes pašreizējā kontekstā ir 
pareizas. Svarīgi, lai mēs arī turpmāk stingri īstenotu apņemšanos nodrošināt, ka mūsu 
uzņēmumiem ir taisnīga piekļuve eksporta tirgiem un ka mūsu tirdzniecības partneri 
pilda PTO noteiktās saistības. Šajā sakarā būtisks līdzeklis ir sarunas par 
visaptverošiem BTN ar valstīm, kurās ir strauji augoša ekonomika. Mūsu pieeju 
lietderīgā veidā ir stiprinājusi arī Tirgus pieejamības partnerība starp Komisiju, 
dalībvalstīm un uzņēmumiem, kuru sāka īstenot 2007. gadā. Mums arī turpmāk, 
izmantojot Tirgus pieejamības partnerību un citus instrumentus, būs mērķtiecīgi 
jāizmanto resursi tā, lai nodrošinātu, ka pret mūsu eksportētājiem, neatkarīgi no tā, cik 
tie lieli vai mazi, būtu taisnīga attieksme ārvalstīs. Tas būs svarīgi publiskā iepirkuma 
jomā, kas ir viens no slēgtākajiem tirgiem pasaules ekonomikā, taču tā ir joma, kurā 
Eiropas uzņēmumiem ir vērtīgas speciālās zināšanas. Tomēr es atzīstu, ka tā ir ne vien 
viena no sarežģītākajām jomām, kurā jāpanāk progress divpusējās sarunās, bet arī tā 
joma, kurā mums jāņem vērā vietējie apstākļi, kas ir pamatā mūsu partneru nostājai 
sarunās. Es vēlētos, lai mēs varētu Eiropas ieguldījumiem un tehnoloģijām vides jomā 
uzlabot piekļuvi lielajiem tirgiem, kam raksturīga strauja ražošanas izaugsme, kuros 
tie var dot ieguldījumu pārejai uz tādas ekonomikas izaugsmi, kurai raksturīgs zems 
oglekļa emisiju līmenis. Tam es vēlētos īpaši pievērsties mūsu tirdzniecības attiecībās 
ar Ķīnu.

Mums arī būtu jābūt gataviem un ieinteresētiem izmantot mūsu tirdzniecības 
aizsardzības sistēmu, lai nodrošinātu, ka citi īsteno taisnīgu tirdzniecību un nepārdod 
mūsu tirgos preces par dempinga cenām tā, ka tās kaitē Eiropas ekonomikas 
interesēm. Iedarbīga tirdzniecības aizsardzība ir atvērta tirgus otra medaļas puse –
mēs esam atvērti tirdzniecībai, tomēr sagaidām, ka mūsu tirdzniecības partneri īstenos 
taisnīgu tirdzniecību. 

Es arī uzskatu, ka mēs rīkojamies pareizi, pievēršoties preču viltošanas apkarošanai 
visā pasaulē, ne tikai tāpēc, ka tai ir ārkārtīgi graujoša ietekme uz mūsu uzņēmumiem 
un tā tieši kaitē to likumīgajām salīdzinoši stiprajām pusēm, bet arī tāpēc, ka viltotas 
preces itin bieži var izrādīties nedrošas vai zemas kvalitātes preces.

2. Pēc PTO ministru sarunu neizdošanās jūlijā un pēc tā, ka nav 
paredzama Dohas sarunu slēgšana, kādas ir PTO sarunu ieilgušā 
strupceļa ilgtermiņa sekas Eiropas Savienībai un pārējai pasaulei?
Kāda ir PTO centriskās daudzpusējās tirdzniecības sistēmas nākotne, ja 
Dohas sarunu kārtā neizdosies izpildīt solījumu par attīstību? Vai Jūs 
domājat, ka būtu nepieciešams attālināties no galvenā „vienotu 
saistību” principa? Vai Jūs aktīvi atbalstīsiet PTO reformu, kas ietver 
parlamentārās dimensijas izveidi šai organizācijai, lai uzlabotu PTO 
sarunu demokrātisko leģitimitāti un pārredzamību?
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Pirmkārt, jūlijā mēs nonācām tik tuvu tam, lai vienotos par Dohas attīstības 
programmu, kā vēl nekad, un es turpinātu tālāk izvērst darbu, kas tika paveikts jūlijā.
Ja Dohas sarunu kārta neizdotos, tam būtu sekas vairākos līmeņos. Tiktu zaudēta 
iespēja, ka Dohas sarunu rezultātā tiktu izstrādāta iedarbīga attīstības pakete, kas 
ietvertu to, ka vismazāk attīstītajām valstīm tiktu nodrošināta piekļuve tirgum, 
neparedzot nedz muitas nodokļus, nedz kvotas, tiktu nodrošināts atbalsts tirdzniecībai 
un tirdzniecības veicināšana. Tiktu zaudētas tirdzniecības iespējas gan attīstītajā 
pasaulē, gan arī valstīs ar strauji augošu ekonomiku. Tiktu zaudētas tirdzniecības 
nolīguma garantijas, kas būtu nostiprinājušas un padarījušas neatgriezenisku piekļuvi 
visiem jaunajiem tirgiem, kas tikusi vienpusēji piedāvāta kopš pēdējās daudzpusējās 
tirdzniecības vienošanās pirms četrpadsmit/piecpadsmit gadiem. Tiktu zaudēta iespēja 
panākt, ka ASV virzītos uz plašāku lauksaimniecības reformu, tā, lai ASV 
lauksaimniecības subsīdijām nebūtu tik kaitīga ietekme uz lauksaimniecību 
jaunattīstības pasaulē. Ir vēl vesela virkne jomu, kurā Dohas sarunas pakāpeniski 
vairotu globālās ekonomikas atvērtību vai tālāk izstrādātu un stiprinātu globālos 
noteikumus, kas palīdz nodrošināt globālās tirdzniecības taisnīgumu. 

Dohas sarunu kārtas neizdošanās varētu graut ticību PTO, jo īpaši valstīs ar strauji 
augošu ekonomiku un jaunattīstības valstīs, kuru attīstības temps ir lēnāks. Dohas 
sarunas bija paredzētas kā citāda tirdzniecības vienošanās, kas pierādītu, ka 
daudzpusēja tirdzniecības sistēma spēj ņemt vērā jaunattīstības valstu dažādās 
vajadzības. Ja Dohas sarunas kārta neizdotos, pastāv risks, ka dažas jaunattīstības 
valstis secinātu, ka esošās institūcijas nespēj rast to interesēm piemērotu risinājumu.  

Es piekrītu, ka vienotu saistību princips rada milzīgus politiskus un tehniskus 
izaicinājumus, jo PTO ir 153 dalībnieces, un manuprāt PTO turpmāk varētu izvērsties 
par daudzveidīgākām struktūrām sarunu risināšanai. Tomēr Dohas sarunas ir 
paredzētas kā vienotas saistības, un vienotu saistību nodrošinātais līdzsvars ir svarīgs 
gan, lai panāktu līdzsvaru starp dažādām sarunu daļām, piemēram, lauksaimniecību, 
precēm un pakalpojumiem, gan arī, lai panāktu galīgo līdzsvaru starp tirdzniecības 
liberalizāciju un īpašiem attīstības pasākumiem, kam ir būtiska loma Dohas sarunu 
kārtā. Es principā atbalstu jebkādas izmaiņas PTO praksē, kas palielinātu sarunu un 
strīdu izšķiršanas procesu pārskatāmību, kā arī palielinātu parlamentāriešu iespējas 
pārraudzīt un ietekmēt savu valdību īstenoto nostāju. 

3. Kāda ietekme, pēc Jūsu domām, uz ekonomisko izaugsmi, attīstību, 
integrāciju, kohēziju un ĀKK nozīmi turpmāk būtu ekonomisko 
partnerattiecību nolīgumiem starp Eiropas Kopienu un ĀKK valstīm?
Ņemot vērā dažu ĀKK valstu prasības, kuras ir ierosinājušas tikai 
precēm paredzētus pagaidu nolīgumus ar Eiropas Komisiju, vai Jūs 
gatavojaties atkārtoti pārrunāt nodaļas, kas iekļautas „atspēriena” 
nolīgumos? Vai Jūs turpināsiet sarunas par pilnīgiem EPN? Kā Jūs 
paredzat uzlabot Eiropas Savienības publisko tēlu attiecībās ar ĀKK 
valstīm?

Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu (EPN) mērķi nav mainījušies salīdzinājumā ar 
tiem, par kuriem ĀKK un ES kopīgi vienojās Kotonū nolīgumā 2000. gadā. Ar EPN 
jāveicina ilgtspējīga attīstība un jādod ieguldījums nabadzības mazināšanā ĀKK 
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valstīs. Tas īpaši ietver ĀKK reģionālo integrācijas iniciatīvu izvēršanu, lai sekmētu 
to integrāciju pasaules ekonomikā. Mums jāpalīdz ĀKK valstīm pakāpeniski 
integrēties pasaules ekonomikā, nevis joprojām būt atstumtām nomaļus no tās. 
Piemērojot Kotonū nolīgumā ietvertās tirdzniecības preferences, ĀKK daļa ES 
tirdzniecībā samazinājās un arvien lielākā mērā koncentrējās uz neapstrādātām 
izejvielām. Šādas lejupslīdes apturēšana būs sasniegums pats par sevi, tomēr mums 
jācenšas atbalstīt šo valstu ekonomikas diversifikāciju. Lai to panāktu, mums 
nepieciešami pilnīgi reģionāli EPN, kas palīdzētu ĀKK valstu rūpniecībai panākt 
atbilstību starptautiskiem standartiem, radītu jaunas iespējas pakalpojumu 
tirdzniecības jomā, kas ir būtiski attīstībai, un izveidotu drošu tiesisko vidi un 
ekonomiskos apstākļus, kas palīdzētu piesaistīt ieguldījumus.

Attiecībā uz pagaidu nolīgumiem, kas tika parafēti 2007. gadā, mums tie jāparaksta, 
lai mūsu tirdzniecības režīms būtu saderīgs ar PTO noteikumiem un lai aizsargātu 
mūsu partneru piekļuvi tirgum. Mums arī jāņem vērā tas, ka valstis pašlaik ir 
iesaistītas sarunās par pilnīgiem EPN, ar kuriem paredzēts aizstāt pagaidu nolīgumus. 
Šo plašāko sarunu ietvaros valstis var pievērsties jebkādiem problemātiskiem 
jautājumiem, tostarp visām problēmām, kas izriet no pagaidu nolīgumiem. Man ir labi 
zināmi problēmjautājumi, ko izvirzījuši dažādi reģioni, tāpat man ir zināms, ka šie 
paši reģioni ir vēlreiz pauduši mērķi panākt EPN, kas ir pilnībā orientēti uz attīstību. 

Šie EPN nebūs pilnīgi vienādi.  Saprotams, ka nav jēgas parakstīt nolīgumu, kuru 
attiecīgais reģions nespēj īstenot, tādēļ tajos būs jāatspoguļo reģionālās atšķirības. 
Tomēr visiem EPN jābūt „pilnīgiem” tādā nozīmē, ka tie izmanto visus iespējamos 
līdzekļus, kā atbalstīt attīstību.

EPN sarunu galvenā tēma ir reforma un 30 gadus vecā tirdzniecības preferenču 
režīma maiņa.  Mūsu sarunas termiņa ziņā būtiski ietekmēja tas, ka 2007. gadā spēku 
zaudēja Kotonū nolīgumā paredzētais tirdzniecības režīms.  Šāda apmēra reforma 
nekad nav viegla. Termiņa ievērošana prasīja kompromisu starp visām pusēm un 
reizēm smagu izvēli. Pieņemot, ka varēsim panākt pagaidu nolīgumu parakstīšanu, 
mūsu pašreizējais darbs norit ne tik saspringtos apstākļos. Es uzskatu, ka mēs spējam 
ievirzīt sarunas citādā gultnē un mums tas būtu jādara. Es katrā ziņā vēlētos dot 
personīgu ieguldījumu attiecību veidošanā ar mūsu ĀKK partneriem, izskaidrojot, ko 
mēs vēlamies darīt, un ieklausoties, ko viņi vēlas panākt ar šiem nolīgumiem, kā arī 
uzklausot viņu problēmas. Es ceru dot šīm attiecībām savu personīgo ievirzi, un es 
darītu visu iespējamo, lai turpinātu darbu pie attiecību stiprināšanas ar ĀKK reģionu. 
Es uzskatu, ka šajā ziņā būtiska loma ir ciešai sadarbībai ar Eiropas Parlamentu un 
pilsonisko sabiedrību.

4. Ņemot vērā jaunākās izmaiņas pasaules ekonomikā, panākumu 
trūkumu daudzpusējās tirdzniecības sarunās un dažu divpusējo sarunu 
lēnāku attīstību nekā paredzēts, vai Jūs uzskatāt, ka ir nepieciešams 
pārskatīt ES stratēģiju attiecībā uz mūsu galvenajiem tirdzniecības 
partneriem?   Jo īpaši, kā Jūs paredzat risināt reglamentējošos 
jautājumus un citus jautājumus, kuri ir izraisījuši atšķirības ar 
Amerikas Savienotajām Valstīm; kādus pasākumus Jūs paredzat 
pieņemt, lai izveidotu līdzsvarotākas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu; un 
ko Jūs darīsiet, lai nodrošinātu, ka sarunas par brīvās tirdzniecības 
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nolīgumiem ar Āzijas, Latīņamerikas un Vidusjūras reģiona valstīm 
veicina ciešāku reģionālo integrāciju, kas abām pusēm būtu daudz 
vērtīgāka nekā vairāki divpusēji darījumi?

Esmu cieši pārliecināta, ka mūsu apņemšanās ar PTO starpniecību pārvaldīt 
daudzpusēju tirdzniecības sistēmu  jāpapildina ar stiprām, stratēģiskām ekonomiskām 
attiecībām ar mūsu galvenajiem tirdzniecības partneriem. Būtiskās pārmaiņas, kādas 
mēs novērojam pasaules ekonomikas ainā, un pakāpe, kādā mēs esam ekonomiski 
savstarpēji atkarīgi ar augošajām lielvalstīm, rada vēl lielāku nepieciešamību nekā 
jebkad pēc efektīvām, konstruktīvām partnerībām ar Indiju, Ķīnu, Japānu, Koreju, 
ASEAN valstīm un Latīņameriku. Būtiskas ir arī ekonomiskās attiecības ar Eiropas 
kaimiņvalstīm, tostarp Krieviju. Mūsu attiecības ar ASV joprojām ir pasaules 
ekonomikas pamats un lielākās tirdzniecības attiecības pasaulē. 

Tiesa, attiecībā uz ASV atšķirības mūsu reglamentējošajos noteikumos un pieejās 
joprojām darbojas kā šķērslis tirdzniecībai. Risinājumi, lai novērstu regulatīvos 
šķēršļus tirdzniecībai, reti ir panākami īsā laikā. Taču mēs intensīvi strādājam kopā ar 
ASV, lai meklētu risinājumu šādām problēmām. Līdz ar Transatlantiskās ekonomikas 
padomes (TEP) izveidošanu 2007. gadā ir pieejams jauns instruments, lai politiskā 
līmenī koncentrētu uzmanību uz regulatīvajām problēmām. Ja jaunās ASV 
administrācijas politiskā iesaiste būs atbilstīga, TEP un mūsu regulatīvajam dialogam 
piemīt pilns potenciāls. Tomēr mēs nedrīkstētu ļaut viedokļu atšķirībām tirdzniecības 
jomā aizēnot faktu, ka ES un ASV ir būtiska kopīga loma globalizācijas nākamā 
posma veidošanā un konstruktīvā sadarbībā ar citiem, piemēram, Ķīnu un Indiju.

Mans priekštecis mēdza sacīt, ka Ķīna ir pats lielākais izaicinājums Eiropas 
tirdzniecības politikai, un es tiecos tam piekrist. Manuprāt šīs attiecības ir gan 
ārkārtīgi svarīgas, gan arī potenciāli ļoti izdevīgas abām pusēm. Mūsu tirdzniecības 
deficīts ar Ķīnu ir pārsteidzošs, un tas zināmā mērā atspoguļo faktu, ka Ķīnas tirgi nav 
tik atvērti mūsu precēm, pakalpojumiem un ieguldījumiem, kā mēs to gribētu un kā 
mēs to sagaidām. Augsta līmeņa mehānisma izveide 2008. gadā bija signāls no Ķīnas 
puses, ka tā atzīst mūsu bažas par līdzsvara trūkumu mūsu tirdzniecībā, tomēr tas tiks 
vērtēts, pamatojoties uz sniegumu, nevis labiem nodomiem. Es attiecībās ar Ķīnu 
raudzītos, lai tās būtu gana konstruktīvas atklāta dialoga risināšanai par tirgus 
piekļuves problēmām, vienlaikus atzīstot mūsu ekonomikas savstarpējo atkarību un 
kopīgas stratēģiskās intereses. 

Mūsu brīvās tirdzniecības nolīgumu mērķis joprojām būs spēcīga reģionālā tirgus 
veidošana. Tam ir būtiska loma Ekonomiskās partnerības nolīgumos, un tas ir pamatā 
mūsu izvēlei attiecībā uz struktūru sarunās ar ASEAN, Centrālameriku, Andu kopienu, 
Mercosur, Vidusjūras reģionu un Persijas līča sadarbības padomi. Šāda pieeja ir 
ekonomiski pamatota, un tā nodrošina, ka mazākiem partneriem ir kolektīva radītas 
priekšrocības attiecībās ar ES.  Tā arī atspoguļo mūsu pašu Eiropas pieredzi – lielāks 
reģionālais tirgus ir spēcīgāks ekonomikas dzinējspēks un ir pievilcīgāks 
ieguldījumiem un tirdzniecībai. Pat gadījumos, kad esam atvērti „vairāku ātrumu” 
pieejai – kā, piemēram, Dienvidaustrumāzijā, Vidusjūras reģionā un Andu Kopienā, 
kur šāds elastīgums vienkārši izriet no dažādajām attīstības spējām reģionā – mums 
arī turpmāk par galīgo mērķi būtu jāuzskata ekonomikas integrācija no reģiona 
reģionā. 
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5. Ir skaidrs, ka līdz Lisabonas līguma ratifikācijai Komisijai un tās 
locekļiem ir saistoši spēkā esošie līgumi. Tomēr kādas darbības, pēc 
Jūsu domām, Komisija jau var veikt, negaidot līguma oficiālu 
ratifikāciju? Var varat pieļaut, ka atbalstīsiet Eiropas Parlamentu, 
prasot pieņemt iestāžu nolīgumu, saskaņā ar kuru Eiropas Parlaments 
saņemtu pilnvaras ārējās tirdzniecības jomā, kādas tas saņemtu 
saskaņā ar Lisabonas līgumu? Cik lielā mērā Jūs gatavojaties 
paplašināt sadarbību ar Eiropas Parlamentu tirdzniecības jautājumos, 
kas būtu plašāka par līgumos noteiktajām saistībām? Kādu Jūs 
paredzat savu atbildību Eiropas Parlamenta priekšā? Kādu pieredzi un 
prasmes, pēc Jūsu domām, varat sniegt ES tirdzniecības komisāres 
amata pienākumu izpildē?

Kā rūdīta parlamentāriete pēc desmit Lielbritānijas Lordu palātā aizvadītiem gadiem 
es cieši ticu Eiropas Parlamenta lomai tirdzniecības politikas veidošanā, šajā darbā 
sadarbojoties ar Eiropas Komisiju un vajadzības gadījumā pieprasot no Eiropas 
Komisijas atskaiti. Es pilnībā piekrītu šīs komitejas viedoklim, ka izmaiņas, kādas 
Lisabonas līgums ievieš Kopējās tirdzniecības politikas jomā, jo īpaši tādēļ, ka tajā 
tiek stiprināta Eiropas Parlamenta loma, to pielīdzinot Padomes lomai, sekmēs 
demokrātisko leģitimitāti un mūsu tirdzniecības politikas efektivitāti, jo īpaši 
ievērojami palielinot Parlamenta pilnvaras. Eiropas Komisija Starpvaldību 
konferencēs, kuru rezultātā tika izstrādāts Lisabonas līgums, aktīvi atbalstīja lielākas 
lomas piešķiršanu Eiropas Parlamentam. 

Šādā garā mani priekšgājēji Paskāls Lamī un Pīters Mandelsons jau bija uzņēmušies 
saistības pastāvīgi informēt Eiropas Parlamentu par politikas attīstību un sarunām. Es 
pilnībā piekrītu viedoklim, ka šo attiecību produktivitātes nodrošināšanai ir svarīgi, lai 
Eiropas Komisija krietni pirms sarunu sākšanās sazinātos ar Eiropas Parlamentu un 
informētu jūs par mūsu nodomu lūgt Padomei norādījumus sarunu risināšanai. Jums 
būtu jābūt iespējai sniegt komentārus par šiem norādījumiem sarunu risināšanai, 
uzraudzīt sarunu gaitu visos posmos un vajadzības gadījumā sagatavot oficiālus 
atzinumus. Es saglabātu un stingri ievērotu šādu praksi. 

Protams, līdz laikam, kad tiks ratificēts Lisabonas līgums, Komisijai un tās locekļiem, 
tāpat kā Eiropas Parlamentam ir pienākums darboties esošo līgumu ietvaros. Tādēļ 
man nav tiesību prasīt, lai Eiropas Komisija piemērotu Lisabonas līguma noteikumus 
priekšlaicīgi, tomēr esmu gatava pilnībā izmantot esošajos noteikumos paredzēto 
rīcības brīvību, lai uzturētu un stiprinātu Eiropas Parlamenta iesaisti tirdzniecības 
politikā.  

Tas ietvertu, piemēram,

 Eiropas Parlamenta un šīs Komitejas pilnīgu informēšanu par starptautisku 
sarunu sagatavošanu, risināšanu un pabeigšanu,

 visas būtiskas informācijas apmaiņu, tādējādi darbībā īstenojot vienlīdzīgu 
attieksmi pret Eiropas Parlamentu un Padomi. 
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 regulāru piedalīšanos Eiropas Parlamenta plenārsēdēs, oficiālās un neoficiālās 
sanāksmēs (jo īpaši ar jūsu komiteju) saskaņā ar 2004. gada Pamatnolīgumu 
par EP un Komisijas attiecībām,

 apspriešanos ar jums un ieklausīšanos jūsu viedokļos par galvenajām 
problēmām, ar kādām jāsaskaras tirdzniecības jomā, un jūsu ieteikumu tālāku 
izvēršanu, ja tas būs lietderīgi.

Turklāt mūsu pašlaik apspriesto sarežģīto vienošanos vispārējā būtība ir tāda, ka tās 
tiecas aptvert jomas, kas nodrošina, ka, pieņemot galīgo vienošanos, Parlamenta 
viedoklī ir jāieklausās. Es to labprāt atbalstu.
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