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EVROPSKI PARLAMENT

ODGOVORI NA VPRAŠALNIK

ZA KOMISARKO ASHTON

Del B – Posebna vprašanja

1. Sporočilo z naslovom „Globalna Evropa: konkurenca v svetu“ velja 
za izjavo o politiki Komisije na področju mednarodne trgovine ter kot 
zunanja razsežnost njene strategije za konkurenčnost. Glede na sedanjo 
resno finančno krizo, vrtoglavo rastoče cene hrane ter nenehno 
slabšanje okoljskih razmer po svetu, kar bo močno vplivalo na 
mednarodno trgovino in svetovno gospodarstvo, ali nameravate 
prilagoditi katero od trgovinskih politik v sporočilu, zlasti glede dostopa 
na trg za blago in storitve EU v tretjih državah, uporabe instrumentov 
trgovinske zaščite, uveljavljanja pravic intelektualne lastnine ter 
dostopa podjetij EU do večjih tujih trgov javnih naročil?

Globalna Evropa obravnava posebno vprašanje: kako lahko trgovinska politika okrepi 
zunanjo konkurenčnost evropskega gospodarstva in nam pomaga zgraditi trdnejšo 
družbo? Osrednji argument Globalne Evrope je, da so naša odprtost trgovini, odprtost 
drugih do nas in zavezanost svetovnemu gospodarstvu ključni za čvrstost naših 
gospodarstev in družb. Seveda moramo biti pripravljeni elemente te politike 
prilagoditi spreminjajočim svetovnim okoliščinam. Še naprej moramo prilagajati naše 
načine dela in zagotoviti, da obravnavamo prava vprašanja. Vendar menim, da 
sedanja kriza samo še poudarja pomen zaveze, ki je bila prevzeta z Globalno Evropo 
k pogojem pravične trgovine in odprtemu svetovnemu gospodarstvu, ki temelji na 
pravilih z učinkovitimi sredstvi za njihovo uveljavljanje. 

Rezultati ekonomske analize, na katere se opira strategija za Globalno Evropo, so še 
vedno dobri. To še potrjujejo podatki za leto 2007, ki kažejo, da EU na izvoznih trgih 
dosega dobre rezultate, zlasti z izdelki in storitvami, ki zahtevajo posebne veščine ali 
specializirano strokovno znanje. Smo, in bomo ostali, celina, ki trguje, je globoko 
usidrana v svetovne dobavne verige in odvisna od svetovnih trgov tako glede 
izdelkov, ki jih uvažamo, kot glede izvoznega blaga, ki ga prodajamo. 

Na tej stopnji je težko napovedati, kako bo sedanja finančna kriza vplivala na to sliko 
ali na mednarodno trgovino na splošno. Ob upoštevanju zmanjšanja porabe 
potrošnikov moramo predvideti upad povpraševanja na razvitih trgih in verjetno tudi 
podobno oslabitev pri nekaterih naših partnerjih iz hitro rastočih gospodarstev. 
Splošno upadanje je tudi čas, ko je možno, da se protekcionistični pritiski v Evropi in 
naših trgovinskih partnerjih okrepijo. Te okoliščine spremljata tudi naraščajoč pritisk 
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na vire, kot so osnovna živila, in nujna potreba po zmanjšanju posledic gospodarske 
rasti za okolje, tako pri nas kot v deželah v razvoju. 

Na splošno menim, da so glede na sedanje razmere prednostne naloge Globalne 
Evrope primerne. Pomembno je, da si še naprej močno prizadevamo zagotavljati, da 
imajo naša podjetja pravičen dostop do izvoznih trgov in da naši trgovinski partnerji 
spoštujejo svoje obveznosti v okviru STO. Pogajanja o obsežnih območjih proste 
trgovine s hitro rastočimi gospodarstvi so v tem pogledu pomembno orodje. Tudi 
partnerstvo za dostop do trgov, ki so ga leta 2007 oblikovali Komisija, države članice 
in poslovni sektor, je na koristen način okrepilo naš pristop. S partnerstvom za dostop 
do trgov in drugimi orodji bomo morali sredstva še naprej usmerjati v zagotavljanje, 
da bodo naši izvozniki, veliki in majhni, v tujini pravično obravnavani. To bo 
pomembno na področju javnih naročil, ki ostaja en najbolj zaprtih trgov svetovnega 
gospodarstva, na katerem pa imajo evropska podjetja vseh velikosti dragoceno znanje. 
Kljub temu priznam, da je to eno področij, na katerem bo najteže doseči napredek pri 
naših dvostranskih pogajanjih, in tudi področje, na katerem moramo biti pozorni na 
lokalne okoliščine, na katerih temeljijo pogajalska stališča naših partnerjev. Želim, da 
bi na primer izboljšali dostop evropskih okoljskih naložb in tehnologij do velikih hitro 
rastočih industrijskih trgov, na katerih bi lahko pripomogle k prehodu na rast z nižjimi 
emisijami ogljika. To bi uvrstila v ospredje našega programa trgovanja s Kitajsko.

Poleg tega bi morali biti pripravljeni odločno uporabiti naš sistem trgovinske zaščite, 
da zagotovimo, da drugi trgujejo pravično in na naših trgih ne prodajajo svojega blaga 
pod ceno ter s tem škodujejo evropskim gospodarskim interesom. Učinkovita 
trgovinska zaščita je druga stran odprtega trga: smo odprti za trgovino, a od 
trgovinskih partnerjev pričakujemo, da trgujejo pravično. 

Poleg tega menim, da je prav, da se osredotočimo na boj proti ponarejanju na svetovni 
ravni, ne le zaradi uničujočega učinka, ki ga ima na naša podjetja, ker neposredno 
škoduje njihovim komparativnim prednostim, ampak tudi zato, ker obstaja velika 
možnost, da ponarejeni izdelki niso varni ali so podstandardne kakovosti. 

2. Ker so julija propadla ministrska srečanja v okviru STO in ker ni 
videti zaključka kroga iz Dohe, kakšne so dolgoročne posledice 
dolgotrajnega zastoja pogajanj v okviru STO za Evropsko unijo in 
preostali svet? Kakšna je prihodnost večstranskega trgovinskega 
sistema s temeljem na STO, če ne bodo izpolnjene obljube o razvoju, 
dane v krogu iz Dohe? Menite, da bi se bilo morda treba odmakniti od 
prevladujočega načela „paketnega dogovora“? Ali boste dejavno 
podpirali reformo STO, skupaj z oblikovanjem parlamentarne 
razsežnosti te organizacije, da bi okrepili demokratično legitimnost in 
preglednost pogajanj STO?

Še nikoli nismo bili tako blizu sporazumu o razvojni agendi iz Dohe kot julija. 
Nameravam graditi na dosežkih julijskih prizadevanj. Neuspeh pogajanj v okviru 
kroga iz Dohe bi imel posledice na več ravneh. Zapravili bi priložnost, da z Doho 
dobimo močen razvojni paket, ki bi vključeval dajatev in kvot prost dostop za najmanj 
razvite države, pomoč trgovini in spodbujanje trgovine. Zamudili bi trgovinske 
priložnosti s partnerji iz razvitega sveta in iz hitro rastočih gospodarstev. Izgubili bi 
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jamstvo, ki bi ga prinesla sklenitev trgovinskega sporazuma, ki nam ga je pred 
štirinajstimi oziroma petnajstimi leti enostransko zagotovil zadnji večstranski 
trgovinski sporazum, ki bi dokončno zapečatil dostop do vseh novih trgov. Izgubljena 
bi bila priložnost, da bi Združene države pripravili do večje kmetijske reforme, da bi 
imele kmetijske subvencije v ZDA manj škodljive posledice za kmetovalce v deželah 
v razvoju. Še na mnogih drugih področjih bi Doha postopoma prispevala k odprtosti 
svetovnega gospodarstva ali izboljšala in okrepila splošna pravila, ki prispevajo k 
zagotavljanju pravičnosti svetovne trgovine. 

Neuspeh pogajanj v Dohi bi lahko le načela verodostojnost STO, zlasti pri hitro 
rastočih gospodarstvih in deželah, ki še niso dosegle te stopnje razvoja. Sporazum iz 
Dohe naj bi bil drugačen trgovinski sporazum, ki bi pokazal, da se v večstranskem 
trgovinskem sistemu lahko kažejo različne potrebe držav v razvoju. Obstaja tveganje, 
da bi zaradi neuspeha pogajanj v Dohi nekatere države v razvoju zaključile, da v 
okviru obstoječih institucij ne morejo izpolniti svojih interesov. 

Strinjam se, da je ideja o enotni zavezi velik političen in tehničen izziv glede na to, da 
ima STO 153 članov, in menim, da bo STO za prihodnja pogajanja verjetno razvila 
bolj spremenljive strukture. Vendar so pogajanja v Dohi zasnovana kot enotna zaveza, 
s tem zagotovljeno ravnotežje pa je pomembno za ravnotežje v različnih delih 
pogajanj, kot so kmetijstvo, blago in storitve, ter tudi za končno ravnotežje med 
liberalizacijo trgovine in posebnimi razvojnimi ukrepi, ki so bistvo kroga v Dohi. 
Načeloma podpiram kakršno koli spremembo delovanja STO, ki bi izboljšala 
preglednost v pogajanjih in postopkih za reševanje sporov ter povečala zmožnosti 
poslancev za predvidevanje stališč njihovih vlad in vplivanje nanje. 

3. Kako bodo po vašem mnenju sporazumi o gospodarskem partnerstvu 
med Evropsko skupnostjo in državami AKP vplivali na gospodarsko 
rast, razvoj, integracijo, kohezijo in vlogo držav AKP v prihodnosti? 
Glede na zahteve nekaterih držav AKP, ki so parafirale začasne 
sporazume le o blagu z Evropsko komisijo, ali ste se pripravljeni 
ponovno pogajati o poglavjih, vključenih v izhodiščne sporazume? 
Boste nadaljevali pogajanja o celotnih sporazumih o gospodarskem 
partnerstvu? Kako nameravate izboljšati javno podobo Evropske unije v 
odnosih z državami AKP? 

Cilji sporazumov o gospodarskem partnerstvu (SGP) so še vedno cilji, o katerih so se 
države AKP in EU sporazumele v Sporazumu iz Cotonouja leta 2000. SGP morajo 
spodbujati trajnostni razvoj in prispevati k zmanjševanju revščine v državah AKP. To 
zajema zlasti oblikovanje pobud regionalnega vključevanja držav  AKP za 
spodbujanje njihovega vključevanja v svetovno gospodarstvo. Državam AKP moramo 
pomagati, da se postopoma vključijo v svetovno gospodarstvo, namesto da bi bile še 
naprej izključene. Zaradi trgovinskih preferencialov v okviru Sporazuma iz Cotonouja 
se je del trgovine držav AKP z EU zmanjšal in se vedno bolj osredotočal na osnovne 
neobdelane proizvode. Ustavitev tega upada bi bila sama po sebi velik dosežek, 
vendar si moramo prizadevati za podporo diverzifikaciji teh gospodarstev. Za to pa 
potrebujemo celovite regionalne SGP, ki bi industriji AKP pomagali doseči 
mednarodne standarde, odprli nove priložnosti na področju trgovine s storitvami, kar 
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je za razvoj ključnega pomena, ter vzpostavili varno pravno okolje in gospodarske 
pogoje, ki bodo prispevali k privabljanju naložb.

Začasne sporazume, parafirane leta 2007, moramo podpisati, da zagotovimo, da bo 
naša trgovinska ureditev v skladu s pravili STO, in da zavarujemo dostop do trgov 
naših partnerjev. Poleg tega se moramo zavedati, da se države trenutno pogajajo o 
celovitih SGP, ki bodo nadomestili začasne sporazume. Države lahko v okviru teh 
širših pogajanj opozorijo na kakršne koli dvome, vključno z vprašanji, ki izhajajo iz 
začasnih sporazumov. Zavedam se zaskrbljenosti, ki so jo izrazile nekatere regije, in 
da so te regije ponovno poudarile, da je njihov cilj skleniti celovite, v razvoj 
usmerjene SGP. 

Ti SGP ne bodo enaki. Seveda nima smisla, da bi podpisali sporazum, ki ga zadevna 
regija ne more izvajati, zato bodo morali ti sporazumi upoštevati regionalne razlike. 
Vseeno pa morajo biti vsi SGP celoviti, tako da vključujejo vse možne načine 
podpiranja razvoja.

Pogajanja o SGP zadevajo reforme in spremembe tridesetletne preferencialne ureditve 
trgovine. Pri naših pogajanjih je bilo treba upoštevati rok pravnega poteka veljavnosti 
trgovinske ureditve iz Cotonouja leta 2007. Reforme na tej ravni niso nikoli lahke. 
Zaradi spoštovanja tega roka so morale vse strani sprejeti kompromise in nekaj težkih 
odločitev. Če uspešno podpišemo začasne sporazume, bomo pri nadaljnjem delu pod 
manjšim neposrednim pritiskom. Verjamem, da lahko in da bi morali tem pogajanjem 
dati drugačen značaj. Vsekakor si bom osebno prizadevala za sodelovanje z našimi 
partnerji AKP. Razložila jim bom, kaj si želimo storiti mi, in prisluhnila, kaj oni 
pričakujejo od teh sporazumov in kakšni so njihovi dvomi. Upam, da bom v ta odnos 
vnesla svoj osebni slog, in storila bom vse, kar je v moji moči, da se bodo naši odnosi 
z državami AKP še naprej krepili. Tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in 
civilno družbo je pri tem bistveno.

4. Glede na najnovejše dogajanje v svetovnem gospodarstvu, zastoj 
večstranskih trgovinskih pogajanj in počasnejši napredek od 
pričakovanega pri nekaterih dvostranskih pogajanjih, ali menite, da bi 
bilo treba ponovno pretehtati strategijo EU glede glavnih trgovinskih 
partneric? Kako nameravate obravnavati regulativna in druga 
vprašanja, kjer je prišlo do razlik z Združenimi državami; katere ukrepe 
nameravate sprejeti za oblikovanje bolj uravnoteženih trgovinskih 
odnosov s Kitajsko in kako boste zagotovili, da bodo pogajanja o 
prostotrgovinskih sporazumih z azijskimi, latinskoameriškimi in 
sredozemskimi regijami prispevala k tesnejšemu regionalnemu 
povezovanju, kar bi bilo za obe strani koristneje kot pa vrsta 
dvostranskih dogovorov?

Trdno sem prepričana, da moramo našo predanost pri upravljanju večstranskega 
trgovinskega sistema še okrepiti s trdnimi in strateškimi gospodarskimi odnosi z 
glavnimi trgovinskimi partnerji v okviru STO. Zaradi velikih sprememb na 
svetovnem gospodarskem prizorišču in stopnje gospodarske soodvisnosti z 
gospodarstvi v vzponu je učinkovito in konstruktivno partnerstvo z Indijo, Kitajsko, 
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Japonsko, Korejo, državami članicami Aseana in Latinsko Ameriko še pomembnejše 
kot kdaj koli prej. Gospodarsko sodelovanje s sosednjimi deželami Evrope, vključno z 
Rusijo in Sredozemljem, je prav tako bistveno. Naše sodelovanje z ZDA ostaja trdna 
podlaga svetovnega gospodarstva in najobsežnejši trgovinski odnos na svetu. 

Kar zadeva ZDA, je res, da razlike v naših regulativnih pravilih in pristopih še vedno 
ovirajo trgovino. Redko se rešitve za regulativne trgovinske ovire najdejo čez noč.
Vendar imamo z ZDA temeljit načrt dela, da bi te težave poskusili odpraviti.
Ustanovitev Transatlantskega ekonomskega sveta leta 2007 prinaša novo orodje, s 
katerim bi lahko politično pozornost usmerili na regulativne probleme. S pravo 
politično zavzetostjo prihodnje vlade ZDA imamo s Transatlantskim ekonomskim 
svetom in našim regulativnim dialogom z ZDA dobre možnosti. Vendar ne smemo 
dopustiti, da bi trgovinska trenja zasenčila dejstvo, da imajo EU in ZDA bistveno 
skupno vlogo pri oblikovanju naslednje stopnje globalizacije in pri konstruktivnem 
sodelovanju z drugimi, na primer s Kitajsko in Indijo.

Moj predhodnik je bil mnenja, da je Kitajska največji skupni izziv za evropsko 
trgovinsko politiko, in jaz se strinjam z njim. Mislim, da je ta odnos nadvse 
pomemben in potencialno izredno koristen za obe strani. Primanjkljaj v naši trgovini s 
Kitajsko je izrazit in do neke mere kaže, da kitajski trgi niso tako odprti za naše blago, 
storitve in naložbe, kot bi si želeli in pričakovali mi. Oblikovanje mehanizma na 
visoki ravni leta 2008 je znak, da Kitajska priznava našo zaskrbljenost glede 
neravnotežja v trgovini, a soditi je treba po rezultatih in ne po dobrih namenih. Glede 
Kitajske se nameravam osredotočiti na dovolj konstruktivne odnose, ki bodo 
omogočali odkrit dialog o problemih dostopa do trgov in hkrati priznavali našo 
soodvisnost in skupne strateške interese. 

Pri naših sporazumih o prosti trgovini bo cilj še vedno oblikovanje trdnega 
regionalnega trga. To je bistvo sporazumov o gospodarskem partnerstvu in temelj 
odločitev, ki smo jih sprejeli glede strukture pogajanj z Aseanom, Srednjo Ameriko, 
Andsko skupnostjo, Mercosurjem, sredozemsko regijo in Svetom za sodelovanje v 
Zalivu. Ta pristop je gospodarsko smiseln in manjšim partnerjem omogoča, da se pri 
pogajanjih z EU povežejo in združijo moči. Poleg tega se v njem kažejo naše 
evropske izkušnje: večji regionalni trg ima večjo gospodarsko moč in je bolj privlačen 
za naložbe in trgovino. Tudi če smo naklonjeni pristopom sodelovanja z različnimi 
hitrostmi – kot na primer v Jugovzhodni Aziji, Sredozemlju in Andski skupnosti, kjer 
ta prilagodljivost kaže le na različne razvojne zmogljivosti v regiji – bi moral biti naš 
končni cilj tesnejše gospodarsko povezovanje med regijami. 

5. Jasno je, da do ratifikacije lizbonske pogodbe Komisijo in njene 
člane zavezujejo veljavne pogodbe. Kako bi po vašem mnenju Komisija 
vseeno lahko ukrepala, ne da bi čakala na formalno ratifikacijo 
pogodbe? Bi lahko podprli Evropski parlament pri zahtevi za 
medinstitucionalni sporazum, s katerim bi Evropski parlament dobil 
pristojnosti na področju zunanje trgovine, sicer zagotovljene z lizbonsko 
pogodbo? Koliko ste pripravljeni razširiti sodelovanje z Evropskim 
parlamentom pri trgovinskih vprašanjih prek obveznosti, določenih s 
pogodbami? Kako vidite svojo odgovornost Evropskemu parlamentu? S 
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katerimi izkušnjami in veščinami bi po vašem mnenju lahko prispevali 
k vlogi komisarke EU za trgovino?

Kot predana poslanka z desetletnimi izkušnjami v britanski lordski zbornici trdno 
podpiram vlogo Evropskega parlamenta pri sodelovanju z Evropsko komisijo na 
področju oblikovanja trgovinske politike in dolžnost Evropske komisije, da mu po 
potrebi poroča. Popolnoma se strinjam s tem parlamentarnim odborom, da bodo 
spremembe, ki jih prinaša lizbonska pogodba na področju skupne trgovinske politike, 
zlasti tiste, ki dajejo Evropskemu parlamentu večjo vlogo in njegov položaj izenačijo 
s položajem Sveta, prispevale h krepitvi demokratične legitimnosti in učinkovitosti 
naše trgovinske politike, predvsem na področjih, kjer se bodo pristojnosti Parlamenta 
bistveno povečale. Komisija je na medvladnih konferenca za pripravo lizbonske 
pogodbe, aktivno zagovarjala večjo vlogo Parlamenta. 

V tem duhu sta se moja predhodnika, Pascal Lamy in Peter Mandelson, že zavezala, 
da bosta Parlament obveščala o razvoju politike in poteku pogajanj. Popolnoma se 
strinjam, da se mora za uspešnost teh odnosov Komisija obrniti na Parlament in ga še 
pred začetkom pogajanj obvestiti o tem, da namerava od Sveta zahtevati pogajalske 
direktive. Imeti morate možnost, da izrazite svoje pripombe v zvezi s temi 
pogajalskimi direktivami, spremljate celoten potek pogajanj in po potrebi pripravite 
uradna mnenja. Ta postopek bi skrbno varovala in spoštovala. 

Do ratifikacije lizbonske pogodbe so Komisija in njeni člani seveda obvezani delovati 
v skladu z obstoječimi pogodbami, kar velja tudi za Parlament. Čeprav Komisiji ne 
morem naročiti, naj vnaprej izvaja določbe lizbonske pogodbe, sem pripravljena 
uporabiti vse sredstva v okviru veljavnih pravil, da bi zagotovila in okrepila 
sodelovanje Parlamenta pri trgovinski politiki. 

To bi na primer pomenilo:

 temeljito obveščati Evropski parlament in ta odbor o pripravah, vodenju in 
zaključku mednarodnih pogajanj,

 posredovati vse pomembne informacije in tako Evropski parlament 
obravnavati enakopravno Svetu,

 redno prisostvovati plenarnim zasedanjem ter uradnim in neuradnim 
srečanjem Evropskega parlamenta (zlasti tega odbora) v skladu z okvirnim 
sporazumom o odnosih med EP in Komisijo iz leta 2004,

 posvetovati se z vami in prisluhniti vašim mnenjem o glavnih izzivih, s 
katerimi se srečujemo na področju trgovine, ter upoštevati vaša priporočila, če 
je to možno.

Poleg tega splošna narava kompleksnih sporazumov, o katerih se pogajamo zdaj, 
zajema področja, ki Parlamentu zagotavljajo pravico do vpogleda v končne 
sporazume. Veseli me, da je tako.
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