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Търговия

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да изпълнявате функциите 
на член на Комисията и да работите за общия европейски интерес, по-специално в областта, за 
която бихте отговаряли? Каква е Вашата мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването 
на стратегическата програма на Комисията? 

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския парламент и по 
какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да породят 
съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в рамките на Комисията?

Последните 25 години от моя живот посветих на работа по европейски въпроси. Преди работата си като 
европейски комисар в областта на вътрешните работи,  в продължение на седем години бях член на 
Европейския парламент и три години и половина  — министър по европейските въпроси на Швеция.

Като цяло извор на моята мотивация през целия ми професионален път е преживяното през младежките 
ми години. Израснала съм във Франция и от дете имах възможността да си създам приятели от всички 
краища на Европа. Рано осъзнах, че миналото на много от моите приятели в училище е различно от 
моето, като техните дядовци и други роднини бяха погребани под белите кръстове в гробищата, които 
посещавах с родителите си в Нормандия или Елзас. Мисля, че през тези години разбрах, че не цялата 
съвременна европейска история е така мирна като историята на Швеция. В края на 80-те години прекарах 
и известно време в Барселона и Каталония, където осъзнах ужасите на режима на Франко и значимостта 
на интеграцията на Испания в Европейската общност. Всичко това допринесе за силната ми 
ангажираност за европейската интеграция.  

В началото на професионалния си живот работих в академичните среди, като се занимавах с изследвания 
в областта на европейската политика и бях преподавател в програмата по европеистика в университета в 
Гьотеборг. Посветих докторския си труд по политически науки на европейските политики. Аз бях и една 
от обществените фигури в кампанията за „да“ на шведския референдум за членство в ЕС през 1994 г.

Като член на Европейския парламент в периода от 1999 г. до 2006 г. вниманието ми бе основно насочено 
върху въпросите на външните работи, правата на човека, разширяването на ЕС и конституционните 
въпроси.  В продължение на две години бях член и на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите.  Като министър по европейските въпроси на Швеция аз бях главно натоварена с 
подготовката и координацията на шведското председателство на ЕС през 2009 г., но други хоризонтални 
въпроси също бяха част от моя портфейл. Бях си определила за приоритет да водя диалог с гражданите, 
гражданското общество и местните съветници, за да стимулирам дебати по европейски въпроси. 

Като комисар в областта на вътрешните работи, последните ми пет години бяха посветени на 
гарантирането на отвореността и сигурността на Европа.  Тук мога да посоча, наред с други неща, 
въвеждането на Обща европейска система за убежище въз основа на солидарността и зачитането на 
основните права. В областта на сигурността задълбочих нашите усилия за борба с организираната 
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престъпност, като трафика на хора, престъпленията в кибернетичното пространство и корупцията, и се 
опитах да обединя усилията в Европа в рамките на дейността ни за предотвратяване на тероризма. 

Твърдо вярвам, че само една силна Европа може да отговори на очакванията на гражданите за 
преодоляване на общите предизвикателства и за изграждане на солидно общо бъдеще. Ако 
кандидатурата ми бъде одобрена, за мен ще е привилегия да постигна конкретни резултати в областта на 
търговията съвместно с моите колеги в Комисията, с Европейския парламент, с Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) и с държавите членки. 

Като европейски комисар и преди това — като министър от правителството и член на Европейския 
парламент, моите финансови и организационни разпореждания са подлежали на строг надзор. Аз съм 
добре запозната с изискванията към комисарите и съм попълнила декларацията за интереси. Запозната 
съм и съм напълно съгласна и решена да спазвам изцяло задълженията, предвидени в Договора, относно 
етичните норми, независимостта и почтеността. Ще правя всичко възможно, за да избягвам позиции или 
ситуации, които могат да поставят под въпрос моята почтеност и независимост като комисар. По време 
на своя мандат ще спазвам напълно задълженията, включени в Кодекса за поведение на членовете на 
Комисията.

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на Комисията? В какво 
отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че следва да се отчитате пред него във 
връзка със своите действия и тези на поверените Ви служби? 

Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на по-голяма 
прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни действия във връзка с 
позиции и искания на Парламента по законодателни инициативи? Готова ли сте да предоставите 
на Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или текущи 
процедури на равнопоставени начала със Съвета?

Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ролята ми като комисар по търговията ще означава да поемам
пълна отговорност за своите дейности, предложения и инициативи, без да се засяга принципът на 
колегиалност. Въпреки че ще бъда ангажирана със собствения си портфейл, смятам за необходимо да 
следя отблизо работата и на останалата част от колегиума. 

Приветствам желанието на новоизбрания председател на Комисията Жан-Клод Юнкер за премахване на 
бариерите между отделните области на политика на Комисията. В качеството си на комисар в областта 
на вътрешните работи, стартирах проекти за укрепване на сътрудничеството между отделните служби на 
Комисията. Инициативи като Стратегията за вътрешна сигурност и Стратегията за киберсигурността на 
ЕС обединиха усилията на различни генерални дирекции на Комисията и ЕСВД. Възнамерявам да 
продължа да прилагам този подход на новата си длъжност в тясно сътрудничество с върховния 
представител и заместник-председател г-жа Могерини и с кандидата за заместник-председател г-н 
Катайнен.  Търговията е портфейл, в който трябва да е налице сътрудничество между отделните области 
на политика, за да се постигнат най-добри резултати. 

При условие че кандидатурата ми бъде одобрена, поемам ангажимент да провеждам редовно, 
плодотворно и конструктивно сътрудничество конкретно с комисията по международна търговия 
(INTA), но също и с Европейския парламент като цяло. Осъзнавам, че това ще изисква моето присъствие 
както на заседания на комисията, така и на пленарни заседания. След почти петгодишен опит като 
комисар и седемгодишен опит като член на ЕП, аз имам широка мрежа от контакти и добри познания за 
работата в Европейския парламент. Смятам също така, че осъзнавам самата същност на неговите 
специфични потребности. Като член на Комисията и ръководител, аз ще се стремя да гарантирам 
прозрачно сътрудничество между моя кабинет и генералната дирекция, както и с другите колеги и 
техните съответни генерални дирекции и служители.

Необходимостта от демократичен контрол на търговската политика е категорична. Европейският 
парламент и Съветът трябва да разполагат с еднакъв достъп до цялата необходима информация, като в 
същото време се гарантира, че Комисията, Парламентът и държавите членки могат да изпълняват 
съответната си роля в тази област. Рамковото споразумение предоставя добра основа за прозрачност и 
обмен на информация между Комисията и Парламента.  Готова съм да обсъдя с INTA начина, по-който 
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може да се постигне по-голяма прозрачност и да се подобри достъпът до информация (вж. също и 
отговора на въпрос № 3). 

Европейските избори от тази година отново показаха, в най-широк смисъл, спешната нужда от 
включване на гражданите и гражданското общество в създаването на европейските политики. 
Прозрачността е ключ към печеленето на доверие и легитимност. В работата ми като комисар по 
въпросите на миграцията и сигурността, поддържането на редовни и задълбочени контакти с 
гражданското общество бе от ключово значение. Като член на ЕП и като министър, аз бяха ангажирана в 
диалог с обществеността, по-специално със студенти, неправителствени организации и представители на 
синдикатите, както и с бизнес средите.  Това е начин на работа, който възнамерявам да продължа да 
следвам, особено като се има предвид, че търговията е област, в която Комисията трябва да гарантира, че 
са взети предвид съображенията както на социалните партньори, така и на гражданското общество.

Такъв е по-конкретно случаят с текущите преговори със Съединените щати. В политическите си насоки 
новоизбраният председател г-н Юнкер пое следния ангажимент: „Комисията ще договори разумно и 
балансирано търговско споразумение със Съединените американски щати в дух на взаимна полза и 
прозрачност.“ Той подчерта, че „стандартите за безопасност, здравните и социалните стандарти и 
стандартите за защита на данните на Европа, нито културното ни многообразие [няма да бъдат 
пожертвани] в името на свободната търговия.“ И поясни, че няма да приеме „също така юрисдикцията 
на съдилищата в държавите членки да се ограничава от специални режими за разрешаване на спорове 
между инвеститори. Принципът на върховенство на закона и на равенство пред закона трябва да се 
прилага и в този контекст.“ Напълно споделям виждането на новоизбрания председател и ще работя в 
тази насока при преговорите, както са в ход и където този въпрос се повдига. Ще трябва да намерим 
решение на това.

Като член на комисията по външните работи на Европейския парламент, аз бях една от основните 
фигури за приемането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи. В 
качеството си на комисар поех ангажимент да направя голяма част от кореспонденцията си публично 
достояние на уебсайта на Комисията. В писмото си относно мандата новоизбраният председател г-н 
Юнкер посочи: „Очаквам всеки един от нас да публикува на съответните уебстраници информация за 
всички контакти и срещи, осъществявани с професионални организации и самостоятелно заети лица по 
всеки въпрос, свързан със създаването и прилагането на европейските политики.“  Това е принцип, който 
възнамерявам да продължа да следвам на новата си длъжност. Прозрачността, административната 
реформа и доброто управление са ценности и въпроси, които съм защитавала през целия си политически 
живот, и съм убедена, че прозрачността води до по-висока ефективност и подобрява отчетността. 

По отношение на действията във връзка с позиции и искания на Европейския парламент ще прилагам 
разпоредбите на Рамковото споразумение, като ще следя в областите, за които отговарям, Комисията да 
отговаря на парламентарните резолюции или искания, отправени въз основа на член 225 от ДФЕС, в срок 
от 3 месеца след тяхното приемане. В този контекст аз подкрепям и напълно споделям ангажимента, поет 
от новоизбрания председател г-н Юнкер, че бъдещата Комисия ще подхожда с особено внимание към 
докладите за законодателна инициатива.

Като насърчаваме дебатите по важни за гражданите въпроси, като показваме работата на политиците в 
Брюксел и като демонстрираме как заложените в програмата на ЕС въпроси са от пряка полза за нашите 
граждани, ние можем да насърчим вътрешните дебати по европейски въпроси в държавите членки. Това 
е особено важно в областта на търговията — област, в която често недоброто разбиране на целите на 
политиката буди тревоги, които трябва да бъдат взети предвид.

Според мен това е единственият начин да повишим легитимността на Съюза. Ако кандидатурата ми бъде 
одобрена, като член на Комисията ще продължа да се боря за това предложенията и решенията на ЕС да 
станат по-лесни за разбиране и прилагане. Също така ще продължа да се стремя към диалог с широката 
общественост и с гражданското общество в цяла Европа. 

Въпроси от комисията по международна търговия

3. Междуинституционални аспекти, включително достъп до преговорни документи

а) Достъп до информация 
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По какъв начин кандидатът за член на Комисията официално се ангажира да гарантира това, че 
комисията по международна търговия на Европейския парламент (INTA) получава винаги пълна 
информация, и особено при поискване от нейна страна, относно общите аспекти на търговската 
политика на ЕС, като например актуалното състояние на всички търговски и инвестиционни 
преговори, по които ЕС е страна, включително дейностите в рамките на Световната търговска 
организация (СТО), министерските конференции на СТО и случаите по антидъмпинговата и 
антисубсидийната процедура?

Ангажира ли се официално кандидатът за член на Комисията да позволи достъпа до всички 
получавани от Съвета преговорни документи, класирани като ограничени или с ограничен достъп, 
на всички членове на комисия INTA, особено с оглед на решението на Съда на ЕС от 3 юли 2014 г. 
(дело C-350/12)?

По време на целия си политически живот — като член на ЕП, министър и комисар, винаги дълбоко съм 
вярвала в значението на прозрачността. Също така твърдо вярвам в необходимостта от демократичен 
контрол на търговската политика.  Това се отнася за всички аспекти на търговската политика на ЕС, в 
това число и амбициозната програма за водене на многостранни и двустранни преговори. Смятам, че 
практиките, установени от моя предшественик и от ГД „Търговия“, са допринесли за това Парламентът 
да получава информация относно всички аспекти на търговската политика. Те са дали възможност на 
Комисията и Парламента да изпълняват съответната си роля в областта на търговията и са довели до по-
добри политически резултати.   

Ако кандидатурата ми бъде одобрена, през идните години ще продължа да следвам и развивам тези 
практики.

Възнамерявам да Ви информирам, като вземам активно и редовно участие във Вашата работа, било то на 
заседанията на комисията по международна търговия, било на пленарни заседания. Готова съм да вземам 
редовно участие в заседанията на INTA, за да Ви предоставям актуална информация за промените в 
търговската политика. Същото се отнася и за висшите служители в моя кабинет, които ще продължат да 
вземат участие, на редовна основа и при необходимост, в заседанията на INTA или в неформални срещи, 
като неформални технически срещи, специални брифинги или групи за наблюдение. 

Що се отнася до групите за наблюдение на комисията INTA, аз съм на мнение, че практиката, установена 
по време на преговорите за ТПТИ, а именно провеждане на обсъждания преди и след всеки кръг от 
преговори в рамките на групата за наблюдение на ТПТИ, би могла да започне да се прилага към по-
широк набор от търговски преговори.

По отношение на министерските конференции на СТО, подкрепям идеята успешната практика на 
участие на членове на Парламента в делегацията на ЕС на срещите на министрите на Световната 
търговска организация да продължи да се прилага, когато това бъде възможно. 

Що се отнася до споделянето на писмена информация с Парламента, Комисията ще продължи да споделя 
всички документи за търговската политика, в това число и тези, свързани с преговорите, които са 
споделяни с комитет „Търговска политика“ на Съвета. Необходимо е обаче да се уточнят конкретните 
условия и ред за гарантиране на поверителността на такава информация, когато тя е чувствителна и/или 
класифицирана. При условие че сме в състояние да споделим такава поверителна информация по 
подходящ начин и че процедурата е придружена от необходимите стъпки, които трябва да се 
предприемат в случай на неоснователно разкриване на самите документи или на тяхното съдържание, 
бих желала да Ви уверя, че всички членове на комисията INTA ще имат достъп до тези документи.  
Обсъждането на конкретните условия и ред ще трябва да продължи, като се вземе предвид и Рамковото 
споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията. 

В областта на търговската защита, в която на Комисията е възложена специална изпълнителна функция, 
съм готова да информирам Парламента за промените в тази област на политиката. Въпреки това при 
споделянето на информация за специфични разследвания трябва да се вземе предвид различното 
естество на нашите роли и фактът, че на международно равнище и на равнище на ЕС съществуват строги 
правила по отношение на провеждането на разследвания, свързани с инструментите за търговска защита 
(ИТЗ), и прилагането на мерки по ИТЗ, особено във връзка с поверителността на информацията и 
защитата на правата на засегнатите страни.
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б) Временно прилагане

Ангажира ли се официално кандидатът за член на Комисията да не оправя искания за временно 
прилагане на търговски споразумения, включително на търговски глави от споразумения за 
асоцииране, преди Европейският парламент да е дал своето одобрение за посочените 
споразумения?

През последните пет години бе разработена практика да не се прилагат временно важни търговски 
споразумения преди Европейският парламент да е имал възможност да даде своето одобрение. Такъв бе 
случаят със Споразумението за свободна търговия с Корея, многостранното споразумение за търговия с 
Колумбия и Перу и Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка.

Въпреки че Съветът, а не Комисията, е този, които има правомощие да взема решения относно 
временното прилагане, съм съгласна, че тази практика трябва да продължи. Когато предлагам решения за 
подписване на политически важни търговски споразумения, попадащи в обхвата на моите компетенции, 
съм готова да искам от Съвета да отложи временното прилагане, докато Европейският парламент не даде 
своето одобрение. При прилагането на тази практика обаче трябва да проявяваме известна гъвкавост, тъй 
като винаги ще има случаи, в които спешният или техническият характер на дадено досие правят 
неоснователно отлагането на временното му прилагане до одобрението на ЕП. Такъв бе случат с 
временното прилагане на Споразумението за асоцииране с Грузия и Молдова, от една страна, а от друга 
— на крайно технически мерки като адаптирането на нашите международни споразумения вследствие на 
присъединяването на Хърватия към ЕС. 

При всички случаи, в подобни обстоятелства поемам ангажимент да информирам председателя на 
комисията INTA и да потърся мнението му относно конкретната ситуация. 

в) Неокончателен проектомандат

По какъв начин възнамерява кандидатът за член на Комисията да осигури пълното участие на 
Европейския парламент в подготвителната работа, предхождаща приемането на неокончателен 
проектомандат за търговски и инвестиционни преговори с трети държави?

В Рамковото споразумение между Европейската комисия и Европейския парламент Комисията пое 
ангажимент да предоставя на Парламента своевременна и изчерпателна информация на всички етапи от 
договарянето и сключването на международни споразумения, в това число за намерението на Комисията 
да започне преговори, включително определянето на указания за водене на преговори. Готова съм да 
подновя поетия ангажимент и ще гарантирам за това да бъдете своевременно информирани, когато 
Комисията възнамерява да започне нови преговори.  

При всички случаи, предвид интензивния диалог, който очаквам да водим, много малко вероятно е да 
бъдете изненадани, тъй като ще бъдете информирани от най-ранните етапи на подготвителния процес, 
водещ до нови преговори, като определянето на обхвата и оценките на въздействието. Документите, 
свързани с такива процеси, ще бъдат споделяни както с Парламента, така и със Съвета по обичайния ред. 
Това следва да предостави възможност на Парламента да даде своето становище своевременно преди 
започването на преговорите, което ще позволи на Комисията и Съвета съответно да го вземат предвид.   

Разбира се, Комисията ще продължи да споделя с Парламента всяка една препоръка, която представя на 
Съвета с цел да ѝ се разреши да започне преговори, както и приложения към нея проект на указания за 
водене на преговори. Това ще даде възможност на комисията INTA да изложи становището си или в 
писмен вид, или на заседание с Комисията при закрити врата. Бих призовала също така Съвета да 
споделя с Парламента всички указания за водене на преговори, които приема в момента, в който дава 
своето разрешение за започване на преговори в областта на търговията и/или инвестициите.

4. Съгласуваност на политиките

От Вашата перспектива и с оглед на Вашите отговорности какви действия възнамерявате да 
предприемете, за да гарантирате съгласуваността на търговската политика с другите външни 
политики, включително с аспектите, свързани с обвързаността с условия и с изпълнението? В този 
контекст каква стратегия предлагате, за да се съживи многостранното измерение в 
международната търговия?
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В полученото от мен писмо относно мандата новоизбраният председател г-н Юнкер набляга на 
необходимостта от това Комисията да работи като екип и да поддържа тясно сътрудничество между 
отделните портфейли с цел създаване на интегрирани политики, които да водят до конкретни резултати.   
Това трябва да се разглежда във връзка с Договорите, където е записано, че външната дейност на Съюза 
следва да се ръководи от основополагащите принципи за неговото създаване. 

Добре съм запозната с ценностите и принципите, заложени в Договорите, и ги споделям. 

Някои от тях отразяват пряко формата и съдържанието на нашата търговска политика, като например: 
„насърчаване на международна система, основана на засилено многостранно сътрудничество“; 
„насърчаване на интеграцията на всички страни в световната икономика, включително чрез постепенно 
премахване на пречките пред международната търговия“. От съществено значение обаче продължават да 
са и други цели и принципи: европейските ценности, демокрацията и правата на човека, мирът и 
стабилността, опазването на околната среда, подкрепата, оказвана на засегнато от бедствия население, 
които следва да бъдат отразени в нашата търговска политика.  В настоящата ми работа като комисар в 
областта на вътрешните работи се убедих колко важна е търговията за подобряване на условията на 
живот и за предотвратяване на незаконната миграция, породена от бедност. 

Тези взаимовръзки и условия вече са отразени в нашите действащи политики и споразумения. 

Така например, в рамките на схемата на ЕС за Обща система от преференции (ОСП) някои преференции 
могат да бъдат оттеглени в случаи на тежки и системни нарушения на основните права на човека и на 
трудовите права. В рамките на схемата ОСП+ на държавите, които поемат ангажименти и прилагат 
основните международни конвенции относно правата на човека и трудовите права, опазването на 
околната среда и доброто управление, се предоставят допълнителни преференции като положителен 
стимул. 

Понастоящем в нашите двустранни споразумения винаги се обръща специално внимание на устойчивото 
развитие — както на етапа на преговори, посредством извършването на оценка на въздействието върху 
устойчивостта, така и в конкретното съдържание, с включването на подробни глави за търговията и 
устойчивото развитие, чрез което да гарантираме, че нашите партньори поемат обвързващи и подлежащи 
на изпълнение ангажименти за спазване на стандартите за опазване на околната среда и условията на 
труд. Възнамерявам да продължа тази практика, да следя внимателно изпълнението на тези глави от 
страна на нашите търговски партньори и да обсъждам тези въпроси на редовните си срещи с 
Европейския парламент.

Настоящата Комисия ясно доказа, че може да предприема добре координирани действия, насочени към 
развиване на тези основни цели на външната дейност на Съюза в областта на търговската политика, 
както се вижда например от координирания подход спрямо държавите от Южното Средиземноморие, 
Пакта за устойчиво развитие с Бангладеш или предложението на Комисията за Регламент относно 
полезните изкопаеми от зони на конфликт.    

В съответствие с ръководните принципи на новоизбрания председател г-н Юнкер, възнамерявам да 
работя в тясно сътрудничество с върховния представител и заместник-председател г-жа Могерини, както 
и с други членове на колегиума, с цел оптимизиране на положителния принос на нашата търговска 
политика за постигане на глобалните ни приоритети и за предотвратяване на евентуални конфликти. 

Многостранното измерение продължава да е основата на нашите търговски, икономически и 
политически отношения. Възнамерявам това да бъде един от моите приоритети, както е пояснено в 
отговора на следващия въпрос. 

5. Приоритети и законодателни инициативи

Кои са основните приоритети и конкретните политически стъпки, в това число законодателни 
инициативи, които кандидатът за член на Комисията ще предприеме, за да гарантира, че 
търговията осигурява растеж и работни места в съответствие със стратегията „Европа 2020“, и по 
какъв начин възнамерява кандидатът за член на Комисията да осигури участието на Европейския 
парламент на ранен етап в процеса на изготвяне на въпросните приоритети и политически 
стъпки?
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Предвид необходимостта от съгласуваност на политиките и способността ни за водене на интегрирани 
политики на всички равнища, в настоящия сложен икономически контекст приоритетът на търговската 
ни политика ще бъде цялостното използване на потенциала на външни източници на растеж за 
програмата ни за работни места и растеж, с цел осигуряването на устойчива заетост и растеж за 
европейските граждани, малките и средните предприятия и бизнес средите. В същото време обаче ще 
следя това да не става за сметка на приноса на нашата търговска политика за развитието в световен
мащаб и по-специално на най-слаборазвитите страни.

Един от приоритетите ще бъде активизирането и укрепването на многостранното измерение поради 
факта, че ЕС е неизменно ангажиран с многостранното сътрудничество и поради ползите, които то носи 
на развиващия се свят. След искриците надежда, които проблеснаха в Бали, отново сме изправени пред 
трудна ситуация, тъй като някои от членовете на СТО се отказаха от поетите от тях ангажименти  в Бали. 
Ако кандидатурата ми бъде одобрена, ще продължа да работя конструктивно за сключването на 
многостранно търговско споразумение, което ще положи успешен завършек на Програмата за развитие 
от Доха (ПРД) и ще ни позволи да работим заедно по нови въпроси и предизвикателства. В същото време 
не бива да разглеждаме трудностите по отношение на ПРД като знак за неуспех на цялата система на 
СТО. Работата на обикновените комисии, прегледът на търговската политика и уреждането на спорове 
продължават да са от важно значение за международното икономическо управление и тяхната 
ефикасност надвишава в пъти тази на която и да било друга многостранна институция. Разбира се, сам по 
себе си конструктивният подход на ЕС не би бил достатъчен да се гарантира солидна и добре 
функционираща многостранна система — и  други държави трябва да дадат своя принос за това. 

Без съмнение, друг приоритет ще бъде работата по приключване на текущите преговори,  и по-
конкретно, на преговорите със САЩ и Япония, които, с оглед на обема на вече съществуващия 
търговски обмен, имат потенциала да отключат значителен растеж за икономиката на ЕС. В рамките на 
тези и други споразумения ще следя за спазването на високите ни стандарти в областта на безопасността 
и здравето, социалната закрила и защитата на данните, както и на ангажимента ни по отношение на 
културното многообразие. 

Споразуменията със САЩ и Япония са несъмнено важни, но далеч не единствени. Едно от ключовите 
предизвикателства, пред които сме изправени, е това как да задълбочим икономическите си отношения с 
големите държави с бързо развиваща се икономика. Очевидно е, че икономическият растеж на тези 
държави би могъл да доведе до европейски растеж благодарение на търговската политика. Въпросът е 
във всеки отделен случай да се намери начин за структуриране на отношенията ни посредством 
комбинация от двустранни, плурилатерални и многостранни отношения. 

Не считам, че работата ни по двустранните и плурилатералните споразумения е в противовес на 
многостранната система; те са по-скоро междинна стъпка, която може да ни помогне постепенно да се 
върнем към постигнатото в Женева. Убедена съм, че тези споразумения могат да се превърнат в нашия 
принос за обсъждане в световен мащаб на бъдещото многостранно икономическо управление, особено 
по отношение на заложените в тях нови правила в области, които все още не са обхванати от СТО.

Договарянето на споразумение е едно нещо. Важно е обаче да следим за това то да бъде спазвано, а 
именно  нашите предприятия да могат да се възползват пълноценно от създадените с него възможности. 
Понастоящем редица споразумения за свободна търговия са вече в сила, прилагат се временно или 
предстои да започнат да се прилагат. С оглед на това ще отделя специално внимание на прилагането на
нашите търговски споразумения. Стратегията за достъп до пазара вече полага основите за добро 
сътрудничество между икономическите оператори, Комисията, делегациите на ЕС, държавите членки и 
техните посолства, които обединяват усилията си за отваряне на пазарите и осигуряване на 
равнопоставени условия. Ще отделя на тази задача политическото внимание, което изисква нейното
икономическо значение.  

Възнамерявам също така да обединя усилия със заместник-председателя г-н Катайнен, за да използвам 
търговската политика като част от солидна политика за преки чуждестранни инвестиции. Европа вече е 
първият източник и първият бенефициер на преки чуждестранни инвестиции в света и ние трябва да 
останем основната дестинация за инвестиции благодарение на нашата отворена, добре регламентирана и 
иновативна икономика. 
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Ще работя в тясно сътрудничество с върховния представител и заместник-председател г-жа Могерини, с 
кандидата за член на Комисията г-н Мимица и с кандидата за член на Комисията г-н Аврамопулос за 
укрепване на стратегическото ни партньорство с Африка. 

Колкото до законодателната инициатива, през последните няколко години програмата ни бе натоварена с 
оглед на необходимостта от адаптиране на нашите инструменти на търговска политика към новите 
реалности, заложени в Договора от Лисабон.  Мой приоритет ще бъде да подпомогна окончателното 
оформяне на все още незавършените законодателни мерки. Що се отнася до новите инициативи, през 
втората половина на 2015 г. Комисията възнамерява да предложи преглед на Регламента относно 
контрола на износа на изделия с двойна употреба. В идните месеци могат да бъдат предвидени и други 
инициативи в светлината на цялостните приоритети на Комисията.  

На всеки един етап от разработването и изпълнението на търговската политика възнамерявам да  
информирам подробно ЕП и да поддържам редовен и отворен диалог с Вашите членове в рамките на тази 
комисия. 

Ще разгледам глобалните ни политически приоритети в светлината на предишни съобщения за 
политиката и ще вземам предвид Вашата гледна точка при формулирането на нови насоки. 


