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EURÓPSKY PARLAMENT 

ODPOVEDE NA DOTAZNÍK 

PRE KOMISÁRKU ASHTON  

Časť B – Špecifické otázky

1. Oznámenie s názvom Globálna Európa sa považuje za politické 
vyhlásenie Komisie o medzinárodnom obchode a za vonkajší prvok jej 
stratégie v oblasti konkurencieschopnosti. Vzhľadom na vážnu 
finančnú krízu, prudko rastúce ceny potravín a pretrvávajúce 
zhoršovanie environmentálnych podmienok na celom svete, čo má 
výrazný dosah na medzinárodný obchod a svetové hospodárstvo, 
plánujete úpravy niektorých obchodných politík uvedených v tomto 
oznámení, a to najmä prístup na trh tretích krajín pre výrobky a služby 
z EÚ, využívanie nástrojov na ochranu trhu, presadzovanie práv 
duševného vlastníctva a prístup spoločností z EÚ na hlavné zahraničné 
trhy verejného obstarávania?

Oznámenie „Globálna Európa“ sa zaoberá konkrétnou otázkou: ako môže obchodná 
politika posilniť hospodársku konkurencieschopnosť Európy na vonkajších trhoch a 
prispieť k vybudovaniu silnejšej spoločnosti? Oznámenie sa opiera predovšetkým o 
argument, že naše otvorenie sa trhom, otvorenie sa iných voči nám, ako aj prepojenie 
so svetovým hospodárstvom je z hľadiska posilnenia nášho hospodárstva a 
spoločnosti mimoriadne dôležité. Samozrejme musíme byť pripravení prispôsobiť 
túto politiku meniacim sa globálnym podmienkam. Naďalej musíme prispôsobovať 
naše pracovné metódy a zabezpečiť riešenie skutočných problémov. Domnievam sa, 
že súčasná kríza len zdôrazňuje význam záväzku stanoveného v oznámení, ktorým sú 
spravodlivé obchodné podmienky a otvorené svetové hospodárstvo založené na 
pravidlách, vrátane účinných prostriedkov na ich presadzovanie.

Stratégia pre globálnu Európu sa opiera o dôkladné ekonomické analýzy. Jej 
výpovednú hodnotu ešte viac posilnili údaje za rok 2007, z ktorých vyplýva, že EÚ 
dosahuje na vývozných trhoch naďalej dobré výsledky, najmä pokiaľ ide o tovar a 
služby, ktoré si vyžadujú sofistikované zručnosti alebo odborné znalosti. Európa je a 
ostane obchodujúcim kontinentom, ktorý je výrazne zapojený do globálnych 
dodávateľských sietí a závislý na globálnych trhoch, a to tak z hľadiska dovážaných 
produktov ako aj predaja na vývoz. 

V tomto štádiu je veľmi ťažké predpovedať, akým spôsobom súčasná finančná kríza 
ovplyvní túto situáciu alebo medzinárodný obchod vo všeobecnosti. V dôsledku 
poklesu spotrebiteľských výdavkov musíme počítať so znižujúcim sa dopytom na 
rozvinutých trhoch a podobné oslabenie možno očakávať aj v niektorých partnerských 
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rozvíjajúcich sa ekonomikách. Globálny útlm zároveň môže viesť k vystupňovaniu 
protekcionistických tlakov v Európe a u našich obchodných partnerov. Túto situáciu 
sťažuje rastúci tlak na zdroje, akými sú základné potraviny, a naliehavá potreba 
obmedziť dosah hospodárskeho rastu na životné prostredie, a to tak u nás ako aj v 
rozvojových krajinách. 

Vo všeobecnosti sa domnievam, že priority stanovené v oznámení sú vzhľadom na 
súčasnú situáciu správne. Je dôležité, aby sme sa i naďalej angažovali za spravodlivý 
prístup našich spoločností na vývozné trhy a aby naši obchodní partneri dodržiavali 
svoje záväzky voči WTO. Rokovania týkajúce sa komplexných dohôd o voľnom 
obchode s rozvíjajúcimi sa ekonomikami sú v tejto súvislosti dôležitým nástrojom. 
Partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh, ktoré bolo v roku 2007 vytvorené medzi 
Komisiou, členskými štátmi a podnikmi, rovnako prispelo k posilneniu nášho 
prístupu. Naďalej budeme musieť sústrediť naše zdroje a využívať toto partnerstvo 
ako aj iné nástroje, aby sme našim vývozcom zabezpečili spravodlivé zaobchádzanie 
v zahraničí. Dôležité to bude najmä v oblasti verejného obstarávania, ktorá ešte stále 
predstavuje jeden z najviac uzatvorených trhov vo svetovom hospodárstve, ale v 
ktorej môžu európske spoločnosti, bez ohľadu na svoju veľkosť, ponúknuť cenné 
skúsenosti. Uznávam však, že ide o jednu z najproblematickejších oblastí, v ktorej 
možno v rámci našich dvojstranných rokovaní dosiahnuť pokrok, ale zároveň je to aj 
oblasť, v ktorej musíme citlivo zohľadňovať miestne okolnosti formujúce rokovaciu 
pozíciu našich partnerov. Uvítala by som napríklad zlepšenie prístupu európskych 
environmentálnych investícií a technológií na veľké rozvíjajúce sa priemyselné trhy, 
ktoré by prispeli k hospodárskemu rastu pri nízkej produkcii uhlíka. Tento bod by 
som sa snažila zaradiť medzi priority našej obchodnej agendy s Čínou.

Zároveň by sme mali byť pripravení a odhodlaní využiť mechanizmus na ochranu 
obchodu, ktorý by zabránil nespravodlivému obchodovaniu ostatných a výskytu 
dumpingového tovaru na našich trhoch, čo by poškodzovalo európske hospodárske 
záujmy. Účinná ochrana obchodu je druhou stranou otvoreného trhu: sme otvorení 
trhom, ale od našich obchodných partnerov očakávame poctivé konanie. 

Rovnako sa domnievam, že je správne zamerať sa na globálny boj proti falšovaniu 
tovaru, a to nielen z toho dôvodu, že tieto praktiky majú mimoriadne deštruktívny 
vplyv na naše spoločnosti a priamo ohrozujú ich konkurencieschopnosť, ale aj preto, 
že falšovaný tovar je často nebezpečný a nezodpovedá stanoveným normám. 

2. Vzhľadom na neúspech ministerskej schôdze WTO v júli a vzhľadom 
na to, že sa nečrtá ukončenie dauhaského kola rokovaní, aké sú 
dlhodobé dôsledky zdĺhavej patovej situácie rokovaní WTO pre 
Európsku úniu a zvyšok sveta? Aká je budúcnosť mnohostranného 
systému obchodovania založeného na WTO, ak dauhaské kolo 
neprinesie sľúbené záväzky týkajúce sa rozvoja? Myslíte si, že by bolo 
potrebné vzdialiť sa od prevládajúcej zásady jediného záväzku? Budete 
aktívne podporovať reformu WTO, ktorá by zahrňovala vytvorenie 
parlamentnej platformy v tejto organizácii s cieľom posilniť 
demokratickú legitimitu a transparentnosť rokovaní WTO? 
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Na úvod je potrebné poznamenať, že ešte nikdy sme neboli tak blízko k dohode o 
dauhaskej rozvojovej agende ako v júli. Ja by som na dosiahnuté výsledky nadviazala. 
Neúspech dauhaského kola by mal dôsledky na viacerých úrovniach. Premárnili by 
sme príležitosť v podobe významného rozvojového balíka, ktorý Dauha ponúka, 
vrátane bezcolného a bezkvótového prístupu na trh pre najmenej rozvinuté krajiny, 
pomoci obchodu a jeho uľahčenia. Premárnili by sme obchodné príležitosti v 
rozvinutých krajinách, ako aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách. Prišli by sme o poistku 
vyplývajúcu z obchodnej dohody, ktorá by zabezpečila nezvratnosť všetkých nových 
prístupov na trh, ktoré boli jednostranne ponúknuté od poslednej mnohostrannej 
obchodnej dohody spred štrnástich/pätnástich rokov. Zároveň by sme prišli o 
príležitosť priblížiť USA ku komplexnejšej reforme poľnohospodárstva, ktorá by 
zmiernila škodlivý vplyv amerických poľnohospodárskych dotácií na 
poľnohospodárov v rozvojových krajinách. Existuje mnoho ďalších oblastí, v ktorých 
by Dauha prispela k otvorenosti svetového hospodárstva, alebo by doladila a posilnila 
globálne pravidlá, ktoré by pomohli zabezpečiť spravodlivosť globálneho obchodu. 

Neúspech dauhaského kola by narušil kredibilitu WTO, a to predovšetkým v dôsledku 
prepadu rozvíjajúcich sa ekonomík a rozvojových krajín v rebríčku rozvoja. Dauha 
mala byť odlišným druhom obchodnej dohody, ktorá mala preukázať, že 
mnohostranný obchodný systém je schopný reagovať na rozličné potreby rozvojových 
krajín. V dôsledku neúspechu dauhaského kola by mohli niektoré rozvojové krajiny 
dospieť k záveru, že ich záujmy nemôžu byť rámci existujúcich inštitúcií naplnené. 

Pripúšťam, že koncepcia jediného záväzku prináša WTO pri 153 členoch značné 
politické a technické problémy. Zároveň sa domnievam, že WTO pravdepodobne 
vytvorí pre budúce rokovania variabilnejšie štruktúry. Dauha je však koncipovaná ako 
jediný záväzok a rovnováha, ktorú takto zaručuje, je dôležitá nielen z hľadiska 
vyváženosti jednotlivých častí rokovaní, ako napr. poľnohospodárstva a tovaru a 
služieb, ale aj z hľadiska celkovej vyváženosti medzi liberalizáciou obchodu a 
osobitnými opatreniami rozvoja, ktoré sú pre dauhaské kolo kľúčové. V zásade 
podporujem akúkoľvek zmenu v praktikách WTO, ktorá povedie k zvýšeniu 
transparentností rokovaní a procesu riešenia sporov a ktorá zároveň posilní schopnosť 
členov parlamentu kontrolovať a ovplyvňovať pozíciu ich národných vlád. 

3. Aký dosah by mali mať podľa Vášho názoru dohody o 
hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a 
krajinami AKT na hospodársky rast, rozvoj, integráciu, súdržnosť a 
úlohu krajín AKT v budúcnosti? Vzhľadom na požiadavky niektorých 
krajín AKT, ktoré parafovali dočasné dohody s Európskou komisiou 
vzťahujúce sa len na tovar, ste pripravená prerokovať kapitoly 
zahrnuté v „odrazových“ dohodách? Budete pokračovať v rokovaní o 
úplných DHP? Ako hodláte zlepšiť obraz v očiach verejnosti o 
Európskej únii vo vzťahoch ku krajinám AKT? 

Ciele dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) sa neodlišujú od cieľov 
odsúhlasených krajinami AKT a EÚ v dohode z Cotonou v roku 2000. DHP musia 
podporovať udržateľný rozvoj a prispievať k znižovaniu chudoby v krajinách AKT. 
Ide predovšetkým o nadviazanie na iniciatívy regionálnej integrácie krajín AKT, ktoré 
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sú zamerané na posilnenie integrácie týchto krajín do svetového hospodárstva. 
Krajiny AKT musíme integrovať a nie ich vytláčať na okraj svetového hospodárstva. 
V rámci obchodných preferencií obsiahnutých v dohode z Cotonou sa podiel krajín 
AKT na obchode EÚ znižoval a v čoraz väčšej miere zameriaval na základné 
nespracované komodity. Hoci už samotné zastavenie tohto poklesu bude úspechom, 
mali by sme sa usilovať podporiť diverzifikáciu týchto ekonomík. V tejto súvislosti sú 
nevyhnutné úplné regionálne DHP, ktoré umožnia zosúladiť priemysel krajín AKT s 
medzinárodnými normami, prinesú nové možnosti obchodovania so službami, ktoré 
sú z hľadiska rozvoja mimoriadne potrebné, a vytvoria bezpečné právne prostredie a 
hospodárske podmienky, ktoré pomôžu prilákať investície.

Pokiaľ ide o dočasné dohody parafované v roku 2007, musíme pristúpiť k ich 
podpísaniu, a to v záujme zosúladenia nášho obchodného režimu s pravidlami WTO, 
ako aj v záujme ochrany prístupu na trh pre našich partnerov. Zároveň by sme si mali 
uvedomiť, že tieto krajiny sú v súčasnej dobe zapojené aj do rokovaní o úplných 
DHP, ktoré nahradia dočasné dohody. V rámci týchto rozšírených rokovaní majú tieto 
krajiny možnosť vyjadriť svoje obavy a zároveň nastoliť akékoľvek otázky 
vyplývajúce z dočasných dohôd. Som si vedomá obáv, ktoré vyjadrili jednotlivé 
regióny a uvedomujem si, že tie isté regióny zároveň opätovne potvrdili svoj cieľ 
dosiahnuť uzatvorenie úplných DHP zameraných na rozvoj. 

Tieto DHP nebudú identické. Nemá prirodzene význam podpísať dohodu, ktorú 
príslušný región nebude schopný implementovať. Z tohto dôvodu je potrebné 
prihliadať na regionálne rozdiely. Všetky DHP by však mali byť „úplnými“ 
dohodami, ktoré by v záujme podpory rozvoja využívali všetky dostupné prostriedky.

Rokovania o DHP sa nesú v znamení reformy a zmeny tridsaťročného režimu 
obchodných preferencií. Počas našich rokovaní sme museli čeliť blížiacemu sa 
termínu uplynutia platnosti obchodného režimu z Cotonou v roku 2007. Reforma 
takéhoto rozsahu nie je nikdy jednoduchá. Dodržanie termínu si vyžadovalo 
kompromis na všetkých stranách a prijatie viacerých ťažkých rozhodnutí. Za 
predpokladu, že sa nám podarí podpísať dočasné dohody, budeme môcť pracovať pod 
menším priamym tlakom. Som presvedčená, že rokovaniam môžeme a sme povinní 
dať odlišný charakter. Určite by som sa chcela osobne zapojiť do spolupráce s našimi 
partnermi v krajinách AKT, objasňovať naše zámery a načúvať ich obavám a 
očakávaniam v súvislosti s týmito dohodami. Rada by som do týchto vzťahov vniesla 
môj osobný štýl a urobila by som všetko preto, aby sa vzťahy s krajinami AKT 
naďalej prehlbovali. Kľúčovým prvkom tohto procesu je podľa môjho názoru najmä 
úzka spolupráca s Európskym parlamentom a občianskou spoločnosťou.

4. Vzhľadom na súčasný vývoj svetového hospodárstva, nedostatočný 
pokrok v mnohostranných obchodných rokovaniach a pomalší než 
očakávaný pokrok niektorých dvojstranných rokovaní, domnievate sa, 
že je potrebné prehodnotiť stratégiu EÚ voči hlavným obchodným 
partnerom? Najmä ako plánujete riešiť regulačné a ostatné otázky, pri 
ktorých dochádza k rozdielnym názorom s USA? Aké opatrenia hodláte 
prijať s cieľom vytvoriť vyrovnanejšie obchodné vzťahy s Čínou? Čo 
uskutočníte s cieľom zabezpečiť, aby rokovania o dohodách o voľnom 
obchode s regiónmi Ázie, Latinskej Ameriky a so Stredomorím prispeli 
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k silnejšej regionálnej integrácii a aby tieto dohody boli pre obe strany 
výhodnejšie než séria dvojstranných zmlúv?

Som presvedčená, že náš záväzok riadiť mnohostranný obchodný systém 
prostredníctvom WTO musíme doplniť o vytvorenie silných a strategických 
hospodárskych vzťahov s našimi hlavnými obchodnými partnermi. Výrazné zmeny o 
ktoré sa na svetovej hospodárskej scéne usilujeme a stupeň vzájomnej hospodárskej 
závislosti od rastúcich mocností ešte viac zdôrazňuje význam efektívneho, 
konštruktívneho partnerstva s Indiou, Čínou, Japonskom, Kóreou, krajinami združenia 
ASEAN a Latinskej Ameriky. Rovnako dôležitá je aj hospodárska spolupráca so 
susednými krajinami Európy, vrátane Ruska a Stredozemia. Naše vzťahy s USA 
zostávajú nosným pilierom svetového hospodárstva a najväčším obchodným vzťahom 
v celosvetovom meradle.

Pokiaľ ide o USA, je pravdou, že rozdiely v regulačných predpisoch a prístupoch 
naďalej predstavujú prekážky obchodu. Odstránenie regulačných obchodných bariér 
si ale vyžaduje čas. Intenzívne sa však tomu venujeme a spolu s USA sa tieto 
problémy snažíme vyriešiť. Vytvorením Transatlantickej hospodárskej rady v októbri 
2007 vzniká potenciálne nový nástroj, ktorý umožní zamerať politickú pozornosť na 
problematiku regulácie. V prípade správnej politickej angažovanosti budúcej 
administratívy USA bude mať Transatlantická hospodárska rada a náš regulačný 
dialóg s USA veľký potenciál. Nemali by sme však dovoliť, aby obchodné napätie 
zatieňovalo skutočnosť, že EÚ a USA spoločne zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
formovaní budúcej fázy globalizácie a konštruktívnej spolupráci s ostatnými 
krajinami, ako napr. s Čínou a Indiou. 

Podľa názoru môjho predchodcu predstavuje Čína sama o sebe najväčšiu výzvu 
európskej obchodnej politiky. Ja sa k tomuto názoru prikláňam. Domnievam sa, že 
tento vzťah je nielen mimoriadne dôležitý ale aj extrémne prospešný pre obe strany. 
Náš obchodný deficit s Čínou je zarážajúci a do istej miery odzrkadľuje skutočnosť, 
že čínske trhy nie sú tak otvorené našim tovarom, službám a investíciám, ako by sme 
si želali a očakávali. Vytvorenie mechanizmu na vysokej úrovni v roku 2008 
naznačuje, že čínska strana berie na vedomie naše obavy týkajúce sa našich 
nevyvážených obchodných vzťahov. Rozhodujúce tu však nebudú dobré úmysly ale 
konkrétne výsledky. V súvislosti s Čínou by som sa zamerala na vytvorenie 
konštruktívneho vzťahu, ktorý umožní otvorený dialóg o problémoch týkajúcich sa 
prístupu na trh, ale ktorý zároveň uzná našu vzájomnú hospodársku závislosť a 
spoločné strategické záujmy. 

Pokiaľ ide o dohody o voľnom obchode, našim cieľom ostáva vytvorenie silných 
regionálnych trhov. Ide o centrálny prvok dohôd o hospodárskom partnerstve, ktorý 
podčiarkuje naše rozhodnutie v súvislosti so štruktúrou rokovaní so združením 
ASEAN, Strednou Amerikou, Andským spoločenstvom, Mercosurom, stredozemným 
regiónom a Radou pre spoluprácu v Perzskom zálive. Tento prístup je z 
hospodárskeho hľadiska logický a zabezpečuje kolektívnu váhu menších partnerov pri 
rokovaniach s EÚ. Zároveň odráža naše vlastné európske skúsenosti: väčší regionálny 
trh je silnejším ťahúňom hospodárstva a atraktívnejším prostredím z hľadiska 
investícií a obchodu. Aj v oblastiach, v ktorých sme otvorení „viacstupňovému“ 
prístupu – ako napr. v juhovýchodnej Ázií, Stredozemí a Andskom spoločenstve, kde 
flexibilita jednoducho odráža rozdielne kapacity rozvoja v regióne – by sme mali 
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pokračovať v dosahovaní konečného cieľa, ktorým je silnejšia hospodárska integrácia 
regiónov. 

5. Je jasné, že do ratifikácie Lisabonskej zmluvy sú Komisia a jej 
členovia viazaní existujúcimi zmluvami. No podľa Vášho názoru, aké 
kroky môže Komisia podniknúť už teraz bez toho, aby čakala na 
formálnu ratifikáciu? Vedeli by ste si predstaviť vyjadrenie podpory 
Európskemu parlamentu, ktorý by požadoval medziinštitucionálnu 
dohodu, na základe ktorej by Európsky parlament získal právomoci v 
oblasti vonkajšieho obchodu, ktoré by mu prislúchali v rámci 
Lisabonskej zmluvy? Do akej miery ste ochotná rozšíriť spoluprácu s 
Európskym parlamentom v oblasti obchodu, ktorá by prekračovala 
záväzky stanovené v zmluvách? Aká je podľa Vás Vaša zodpovednosť 
voči Európskemu parlamentu?  Akými skúsenosťami a schopnosťami 
môžte podľa Vás prispieť k úlohe člena Komisie EÚ pre obchod?

Ako aktívna členka parlamentu s desaťročnými skúsenosťami v britskej Snemovni 
lordov sa domnievam, že Európsky parlament zohráva v spolupráci s Európskou 
komisiou dôležitú úlohu pri formovaní obchodnej politiky a v prípade potreby berie 
Komisiu na zodpovednosť. Úplne súhlasím s názorom tohto výboru, že zmeny, ktoré 
Lisabonská zmluva zavádza v oblasti spoločnej obchodnej politiky, najmä pokiaľ ide 
o posilnenie úlohy Európskeho parlamentu a jeho zrovnoprávnenia s Radou, prispejú 
k posilneniu demokratickej legitimity a účinnosti našej obchodnej politiky, a to najmä 
tam, kde sú posilnené právomoci tohto parlamentu. Počas medzivládnych konferencií, 
ktoré viedli k Lisabonskej zmluve, Komisia aktívne podporila posilnenie úlohy 
Parlamentu. 

Práve v tomto duchu sa moji predchodcovia, Pascal Lamy a Peter Mandelson, 
zaviazali, že budú Parlament informovať o rokovaniach a pokroku v tejto oblasti 
politiky. Prikláňam sa k názoru, že aby mohol byť tento vzťah konštruktívny, je 
dôležité, aby Komisia pred začiatkom rokovaní predstúpila pred tento Parlament a 
informovala vás o svojom zámere požiadať Radu o smernice na rokovania. Vy musíte 
byť schopní predložiť k týmto smerniciam pripomienky, sledovať pokrok v 
jednotlivých štádiách rokovaní a v požadovaných prípadoch predložiť formálne 
stanovisko. Tento postup by som pozorne zachovávala a dodržiavala. 

Samozrejme že až do ratifikácie Lisabonskej zmluvy sú Komisia a jej členovia 
viazaní existujúcimi zmluvami, rovnako ako aj tento Parlament. Keďže z tohto 
dôvodu nemôžem zaviazať Komisiu k predčasnému uplatňovaniu ustanovení 
Lisabonskej zmluvy, som pripravená plne využiť možnosti v rámci existujúcich 
pravidiel, aby sa úloha Parlamentu v oblasti obchodnej politiky udržala a posilnila. 

Znamenalo by to napr.: 

 podrobné informovanie Európskeho parlamentu a tohto výboru o príprave, 
vedení a ukončení medzinárodných rokovaní,

 výmenu všetkých relevantných informácií, a teda rovnaké zaobchádzanie s 
Európskym parlamentom ako s Radou, 
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 pravidelnú účasť na plenárnych, formálnych a neformálnych zasadnutiach 
Európskeho parlamentu (najmä v rámci vášho výboru), a to v duchu Rámcovej 
dohody o vzťahoch medzi EP a Komisiou z roku 2004, 

 konzultácie a vypočutie si vášho stanoviska v prípade hlavných problémov, 
ktorým obchodná politika čelí, a ak to bude možné, nadviazanie na vaše 
odporúčania. 

Navyše všeobecná povaha komplexných dohôd o ktorých v súčasnosti rokujeme 
zahŕňa oblasti, ktoré Parlamentu zaručujú možnosť vyjadriť sa ku konečným 
dohodám. Teší ma, že tomu tak je.
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