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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA FUNKCI KOMISAŘKY

Cecilia MALMSTRÖM

Obchod

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařkou a jsou obzvláště 
relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co 
Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich 
minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise?

Posledních 25 let mého života se pracovně věnuji evropským záležitostem. Než jsem začala pracovat jako 
evropská komisařka pro vnitřní záležitosti, působila jsem sedm let jako poslankyně Evropského parlamentu a tři 
a půl roku ve funkci švédské ministryně pro evropské záležitosti.

Motivaci k veškeré své práci čerpám ze zkušeností z mládí. Vyrůstala jsem ve Francii a již jako dítě jsem měla 
možnost nacházet přátele z různých koutů Evropy. Poměrně záhy jsem si začala uvědomovat, že mnozí z mých 
spolužáků mají jinou rodinnou historii než já – jejich dědečci a další příbuzní leží pochováni pod bílými kříži na 
vojenských hřbitovech, jež jsem s rodiči navštívila v Normandii či Alsasku. Myslím, že tehdy jsem si uvědomila, 
že moderní evropské dějiny neměly všude tak poklidný průběh jako ve Švédsku. Ke konci 80. let jsem také 
strávila nějaký čas v Barceloně a Katalánsku, kde jsem se seznámila s hrůzami Frankova režimu a kde jsem 
pochopila význam integrace Španělska do Evropského společenství. Všechny tyto zkušenosti přispěly k mé 
hluboké oddanosti evropské integraci.

Svou profesní dráhu jsem zahájila jako akademická pracovnice na Göteborské univerzitě, kde jsem prováděla 
výzkum v oblasti evropské politiky a vedla výuku v rámci programu evropských studií. Má doktorská práce (Ph. 
D.) z politologie se týkala aspektů evropské politiky. V kampani před referendem v roce 1994 jsem byla jednou 
z hlavních postav zasazujících se o vstup Švédska do EU.

Jako poslankyně Evropského parlamentu v letech 1999 až 2006 jsem se zaměřovala na zahraniční věci, lidská 
práva, rozšíření EU a ústavní otázky. Dva roky jsem také působila ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů. Mé působení ve funkci švédské ministryně pro evropské záležitosti spočívalo zejména v přípravě a 
koordinaci švédského předsednictví EU v roce 2009, k portfoliu ale patřila řada dalších horizontálních témat. 
Jako prioritu jsem si zvolila dialog s občany, občanskou společností a komunálními zástupci, jenž měl podnítit
diskusi o evropských otázkách.

Jako komisařka pro vnitřní věci jsem se v posledních pěti letech zaměřila na zachování otevřenosti a bezpečnosti 
Evropy. Toto působení zahrnovalo mimo jiné zavedení společného evropského azylového systému založeného 
na solidaritě a dodržování základních práv. V oblasti bezpečnosti jsem zintenzívnila náš boj proti organizované 
trestné činnosti, jako je obchodování s lidmi, kyberkriminalita a boj proti korupci, a snahy stmelit Evropu v úsilí 
o předcházení terorismu.

Jsem pevně přesvědčena, že v rámci řešení společných problémů a při budování úspěšné společné budoucnosti 
může naplnit očekávání občanů pouze silná Evropa. Pokud bude mé jmenování potvrzeno, bude mi ctí dosahovat 
výsledků v oblasti obchodu ve spolupráci s kolegy z Komise, Evropského parlamentu a Evropské služby pro 
vnější činnost (ESVČ) a s členskými státy.
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Když jsem pracovala jako evropská komisařka, ministryně a poslankyně Evropského parlamentu, byly mé 
finanční a organizační záležitosti důkladně prověřovány. Jsem si dobře vědoma nároků kladených na komisaře a 
vyplnila jsem prohlášení o zájmech. Znám rovněž povinnosti týkající se etických norem, nezávislosti a 
bezúhonnosti stanovené Smlouvou, bezvýhradně je přijímám a zavazuji se je plně dodržovat. Učiním vše, co 
bude v mých silách, abych se nedostala do pozice či situace, ve které by mohla být zpochybněna má 
bezúhonnost a nezávislost coby členky Komise. Po dobu trvání svého mandátu budu plně dodržovat požadavky 
Kodexu chování komisařů.

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce 
a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? 

Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s 
Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní 
podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat 
stejné informace a dokumenty jako Radě?

Bude-li mé jmenování potvrzeno, bude moje role komisařky pro obchod spočívat v plném převzetí odpovědnosti 
za mé činnosti, návrhy a iniciativy, aniž by byla dotčena zásada kolektivní odpovědnosti Komise. I když se budu 
soustředit na svůj vlastní úřad, uvědomuji si také nutnost pozorně sledovat práci ostatních členů sboru. 

Vítám, že si zvolený předseda Jean-Claude Juncker dal za cíl odstranit předěly mezi různými oblastmi politiky 
Komise. Jako komisařka pro vnitřní věci jsem uskutečnila projekty, jejichž cílem bylo posílit spolupráci mezi 
různými útvary Komise. V rámci iniciativ, jako je strategie vnitřní bezpečnosti a strategie kybernetické 
bezpečnosti EU, spojilo síly několik generálních ředitelství Komise a Evropská služba pro vnější činnost. Tento 
přístup chci ve své nové roli ve spolupráci s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku Frederikou Mogheriniovou a kandidátem na místopředsedu Katainenem dále sledovat. Právě obchod je 
portfoliem, kde je pro dosažení optimálních výsledků nezbytná spolupráce mezi různými politikami.

Po potvrzení mého jmenování jsem odhodlána vést pravidelnou, plodnou a konstruktivní spolupráci zejména s 
Výborem pro mezinárodní obchod (výbor INTA), ale také s Evropským parlamentem celkově. Dobře vím, že 
tato spolupráce bude vyžadovat mou účast jak ve výboru, tak na plenárních zasedáních. Díky tomu, že jsem 
téměř pět let působila jako komisařka a sedm let jako poslankyně Evropského parlamentu, disponuji širokou sítí 
a dobrým povědomím o práci Evropského parlamentu. Jsem přesvědčena, že velice dobře rozumím jeho 
specifickým potřebám. Jako komisařka i vedoucí týmu budu usilovat o zajištění transparentní spolupráce jak 
mezi mým kabinetem a generálním ředitelstvím, tak i s ostatními kolegy a jejich příslušnými GŘ a zaměstnanci.

Potřeba demokratické kontroly obchodní politiky je silná. Evropský parlament a Rada musí mít zajištěný přístup 
ke všem relevantním informacím. Zároveň musí být zajištěno, aby Komise, Parlament i členské státy mohly v 
této oblasti plnit úlohu, která jim náleží. Rámcová dohoda stanoví dobrý základ pro transparentnost a 
informovanost mezi Komisí a Evropským parlamentem.  Jsem připravena na diskusi s výborem INTA o tom, jak 
můžeme transparentnost a přístupnost dále zlepšit. V této souvislosti bych se chtěla také odkázat na svou 
odpověď na otázku číslo 3.

V obecnějším smyslu vyšla v letošních volbách do Evropského parlamentu opět najevo naléhavá potřeba zapojit 
občany a občanskou společnost do tvorby evropské politiky. Transparentnost je pro získání důvěry a legitimity
klíčovým faktorem. Když jsem působila jako komisařka pro otázky migrace a bezpečnosti, byly 
neopominutelnou součástí mé práce pravidelné a rozsáhlé styky s občanskou společností. Jakožto poslankyně 
Evropského parlamentu a ministryně jsem se zapojovala do dialogu s veřejností, zejména se studenty, 
nevládními organizacemi a zástupci odborů a podniků. Jde o způsob práce, v němž chci pokračovat, zvláště 
vzhledem k tomu, že obchod je oblastí, kde musí Komise zajistit řešení otázek zájmových skupin z řad 
sociálních partnerů i občanské společnosti.

To je samozřejmě zvláště případ probíhajících jednání se Spojenými státy. Vzhledem k tomu, že se zvolený 
předseda Juncker ve svých politických směrech zavázal – cituji –, že Komise „bude v duchu vzájemných a 
oboustranných výhod a transparentnosti jednat se Spojenými státy americkými o přiměřené a vyvážené dohodě o 
volném obchodu.“ Zdůraznil: „Na oltář volného obchodu neobětuji evropské bezpečnostní, zdravotní a sociální 
normy a normy na ochranu údajů ani naši kulturní rozmanitost“. A jasně uvedl: „Nepřijmu ani omezení 
pravomoci soudů v členských státech EU zvláštními režimy při sporech investorů. Právní stát a zásady rovnosti 
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před zákonem se musí uplatňovat i v tomto kontextu.“ Přístup zvoleného předsedy plně podporuji a budu v 
tomto smyslu postupovat při jednáních, která právě probíhají a v nichž se o tuto záležitost jedná. To bude třeba 
řešit.

Jako členka Výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu jsem byla jednou z hlavních postav stojících za 
nařízením 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům. Ve funkci komisařky jsem zajistila, aby byla velká 
část mé korespondence zveřejněna na internetových stránkách Komise. Zvolený předseda Jean-Claude Juncker v 
souvislosti se svým zvolením napsal: „Očekávám, že všichni na svých internetových stránkách zveřejníme 
veškerou komunikaci a schůze, které s profesními organizacemi a samostatně výdělečnými osobami vedeme na 
jakékoliv téma související s tvorbou a prováděním politiky EU“. V tom hodlám pokračovat ve své nové funkci. 
Transparentnost, správní reforma a řádná správa věcí veřejných jsou hodnoty a témata, za nimiž si stojím po 
celou dobu své politické dráhy. Jsem přesvědčena, že transparentnost vede k vyšší efektivnosti a větší 
odpovědnosti. 

Pokud jde o návaznost na stanoviska a požadavky Evropského parlamentu, budu uplatňovat ustanovení rámcové 
dohody a budu ve svém resortu zajišťovat, aby Komise reagovala na usnesení či požadavky Parlamentu podle 
článku 225 SFEU do tří měsíců od jejich přijetí. V této souvislosti podporuji a plně přijímám závazek nově 
zvoleného předsedy Junckera, že budoucí Komise bude věnovat obzvláštní pozornost legislativním zprávám z 
vlastního podnětu.

Tím, že budeme diskutovat o tématech, jež se dotýkají občanů, a že ukážeme, jak se v Bruselu přijímají
rozhodnutí a jak otázky EU přímo prospívají občanům, se tematika EU může postupně stát součástí 
vnitropolitické debaty v členských státech. To je zvláště důležité v oblasti obchodu, v níž je třeba řešit obavy, 
které často vznikají z nepochopení politických cílů.

Legitimitu Unie lze podle mého názoru zvýšit pouze tímto způsobem. Bude-li mé jmenování komisařkou 
potvrzeno, budu usilovat o další zlepšování „uživatelské přívětivosti“ návrhů a rozhodnutí EU. Budu také 
pokračovat v dialogu se širokou veřejností a občanskou společností napříč Evropou. 

Otázky Výboru pro mezinárodní obchod:

3. Interinstitucionální aspekty, včetně přístupu k dokumentům z jednání

a) Přístup k informacím 

Jakým způsobem se nominovaná kandidátka na komisařku formálně zaváže, že bude za všech okolností 
plně informovat Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod (INTA), a to zejména na žádost 
INTA, o obecných aspektech obchodní politiky EU, jako je například stav každého jednání o obchodu a 
investicích, jehož je EU smluvní stranou, včetně činnosti WTO, konferencí ministrů WTO a 
antidumpingových a antisubvenčních řízení?

Zavazuje se nominovaná kandidátka na komisařku formálně, že umožní přístup ke všem dokumentům z 
jednání, které Rada obdrží a k nimž je přístup omezen nebo vyhrazen jen pro povolané, všem členům 
výboru INTA, zejména vzhledem k rozsudku Soudního dvora ze dne 3. července 2014 (věc C-350/12)?

Celý svůj politický život – ať už jako poslankyně Evropského parlamentu, ministryně či komisařka – jsem vždy 
věřila ve význam transparentnosti. Jsem také pevně přesvědčena o potřebě demokratické kontroly obchodní 
politiky. Platí to pro všechny aspekty obchodní politiky EU, včetně jejího ambiciózního programu 
mnohostranných a dvoustranných jednání. Věřím, že postupy zavedené mým předchůdcem, jakož i Generálním 
ředitelstvím pro obchod, přispěly k informovanosti Parlamentu o situaci v oblasti obchodní politiky. Komisi i 
Parlamentu umožnily plnit jejich úkoly v oblasti obchodu a napomohly dosažení lepších výsledků politik. 

Bude-li mé jmenování potvrzeno, chci v nadcházejících letech v těchto postupech pokračovat a v případě 
potřeby na nich stavět.

Budu zajišťovat Vaši informovanost svou aktivní a pravidelnou účastí na Vaší práci buď v rámci Výboru pro 
mezinárodní obchod nebo na plenárním zasedání. Jsem připravena pravidelně docházet na zasedání výboru 
INTA a poskytovat mu aktuální informace o vývoji v oblasti obchodní politiky. Totéž platí pro vyšší úředníky 
mého resortu, kteří se budou pravidelně a kdykoliv to bude potřeba účastnit zasedání výboru INTA či 
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neformálních setkání, jako jsou neformální technická zasedání, zaměřené informační schůzky či setkání 
monitorovacích skupin. 

Pokud jde o monitorovací skupiny výboru INTA, domnívám se, že postupy zavedené pro jednání o 
transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP za účelem informování monitorovací skupiny pro 
TTIP před a po každém kole jednání lze rozšířit na širší oblast obchodních jednání. 

Co se týče Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO), jsem pro zachování úspěšné praxe 
spočívající v začleňování – tam, kde to bude možné – poslanců Evropského parlamentu do delegací EU 
vysílaných na Konference ministrů WTO. 

Pokud jde o sdílení písemných informací s Parlamentem, bude Komise dále poskytovat veškeré relevantní 
dokumenty v oblasti obchodní politiky, včetně dokumentů souvisejících s jednáními, které jsou sdíleny s 
výborem pro obchodní politiku Rady. Bude však třeba dále zapracovat na přesných podmínkách pro zajištění 
důvěrnosti těchto informací v případě, že jsou citlivé a/nebo utajené. Bude-li možné sdílet tyto důvěrné 
informace vhodným způsobem a pokud budou existovat náležité kroky pro případ neoprávněného zpřístupnění 
těchto dokumentů samotných či jejich obsahu, chtěla bych dosáhnout toho, aby do těchto dokumentů mohli 
nahlížet všichni členové výboru INTA. Přesné podmínky bude třeba dále projednat, a to také s přihlédnutím k 
rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí.

Co se týče ochrany obchodu, kde Komisi náleží zvláštní výkonná úloha, jsem připravena Parlament o vývoji v 
této oblasti politiky informovat v plném rozsahu. Sdílení podrobných informací o určitých šetřeních nicméně 
musí zohledňovat různé úlohy, které plníme, a skutečnost, že na mezinárodní úrovni i na úrovni EU existují 
přísná pravidla, jimiž se řídí vedení šetření v rámci nástrojů na ochranu obchodu a uplatňování opatření v rámci 
nástrojů na ochranu obchodu, a to zvláště pokud jde o důvěrnost informací a ochranu práv zúčastněných stran.

b) Prozatímní uplatňování

Zavazuje se nominovaná kandidátka na komisařku formálně, že nebude požadovat prozatímní 
uplatňování obchodních dohod, včetně obchodních kapitol dohod o přidružení, dokud Evropský 
parlament nevysloví souhlas s těmito dohodami?

V průběhu posledních pěti let je praxí neuplatňovat prozatímně politicky významné obchodní dohody dříve, než 
Evropský parlament dostal příležitost vyslovit souhlas. Bylo tomu tak v případě dohody o volném obchodu s 
Koreou, vícestranné obchodní dohody s Kolumbií a Peru a asociační dohody EU-Střední Amerika.

Ačkoliv pravomoc rozhodovat o prozatímním uplatňováním má spíše Rada a nikoliv Komise, souhlasím s tím, 
že by tato praxe měla pokračovat. Jsem připravena žádat Radu při navrhování rozhodnutí o podpisu politicky 
významných obchodních dohod, které náležejí do mé působnosti, aby prozatímní uplatňování odložila, dokud 
Evropský parlament nevysloví souhlas. Při uplatňování této praxe však potřebujeme určitou flexibilitu, jelikož se 
vždy vyskytnou případy, u nichž není vzhledem naléhavosti nebo technické povaze odklad uplatňování, dokud 
Parlament nevysloví souhlas, odůvodněný. Bylo tomu tak v případě prozatímního uplatňování dohody o 
přidružení s Gruzií a Moldavskem či v případě vysoce technických opatření, jako je úprava našich 
mezinárodních dohod kvůli vstupu Chorvatska do EU. 

Každopádně se zavazuji, že budu o těchto případech informovat předsedu výboru INTA a požádám jej o názor 
na tento postup. 

c) Předběžný návrh mandátu

Jakým způsobem zamýšlí nominovaná kandidátka na komisařku plně zapojit Evropský parlament do 
přípravných prací před přijetím prozatímního návrhu mandátu pro jednání o obchodu a investicích se 
třetími zeměmi?

Podle rámcové dohody mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem se Komise zavázala, že bude 
Parlament bezprostředně a v plném rozsahu informovat ve všech fázích jednání a uzavírání mezinárodních 
dohod, včetně záměru Komise zahájit jednání a včetně vydání směrnic pro jednání. Jsem odhodlána tento 
závazek obnovit a zajistit, abyste byli informováni včas a vždy, když bude Komise připravovat nová jednání. 



– 5 –

Každopádně je vzhledem k tomu, že mezi námi očekávám intenzivní komunikaci, nepravděpodobné, že by se k 
Vám některé informace nedostaly, jelikož vám budou poskytovány již od velmi raných fází přípravného procesu 
vedoucího k novým jednání, jako je analýza rozsahu působnosti a posouzení dopadu. Dokumenty související s 
těmito postupy budou obvyklým způsobem poskytovány Parlamentu i Radě. To by mělo Parlamentu umožnit, 
aby svá stanoviska vyslovil v dostatečném předstihu před zahájením jednání, takže je Komise a Rada budou 
moci náležitě zohlednit. 

Komise bude samozřejmě dále Parlament informovat o všech svých doporučeních Radě, jimiž ji zmozňuje k 
zahájení jednání, jakož i o návrzích směrnic pro jednání, které jsou k doporučení připojeny. Výbor INTA tak 
dostane příležitost vyslovit připomínky, a to buď písemně nebo prostřednictvím videokonference s Komisí. Budu 
také naléhat na Radu, aby se Parlamentu zpřístupnily veškeré směrnice pro jednání, které přijme současně s 
pověřením k zahájení jednání o obchodu a/nebo investicích.

4. Soudržnost politik

Z Vašeho pohledu a vzhledem k Vašim povinnostem, jakým způsobem máte v úmyslu postupovat, aby 
byla zajištěna soudržnost obchodní politiky s ostatními vnějšími politikami, včetně aspektů podmíněnosti 
a prosazení? Jakou navrhujete v této souvislosti strategii pro oživení mnohostrannosti v mezinárodním 
obchodě?

Zvolený předseda Jean-Claude Juncker v dopise, který mi zaslal, trvá na tom, aby Komise fungovala jako tým a 
aby v zájmu integrovaných politik, které povedou k jasným výsledkům, spolupracovala napříč jednotlivými 
portfolii. To je třeba vnímat ve spojení se Smlouvami, které vyžadují, aby se vnější činnosti Unie řídily 
zásadami, které inspirovaly její vlastní vznik.

Osobně si hodnoty a zásady stanovené ve Smlouvách silně uvědomuji.

Některé z nich přímo ovlivňují formu a obsah naší obchodní politiky, jako například zásada: „podporovat 
mezinárodní systém založený na posílené mnohostranné spolupráci“ či „povzbuzovat zapojení všech zemí do 
světové ekonomiky, včetně postupného odstraňování překážek mezinárodnímu obchodu“. Velmi důležité jsou 
však i další cíle a zásady: evropské hodnoty, demokracie a lidská práva, mír a stabilita, ochrana životního 
prostředí či pomoc obyvatelstvu zasaženému katastrofou – to všechno by měla obchodní politika EU odrážet.  
Ve své současné funkci komisařky pro vnitřní věci jsem si také uvědomila, že obchod je významným nástrojem 
pro zlepšování životních podmínek a pro předcházení nelegální migraci v důsledku chudoby.

Naše stávající politiky a dohody již tuto provázanost a vzájemnou podmíněnost odrážejí.

Například v rámci všeobecného systému preferencí (GSP) EU lze preference v případech závažného a
systematického porušování základních lidských a pracovních práv odejmout. V rámci systému GSP+ jsou k 
dispozici další preference jako pobídka pro země, které přijmou závazky a provádějí některé zásadní 
mezinárodní úmluvy týkající se lidských a pracovních práv, ochrany životního prostředí a řádné správy. 

V našich dvoustranných dohodách nyní vždy věnujeme zvláštní pozornost udržitelnému rozvoji, a to jak ve fázi 
jednání o dohodách, kdy je k dispozici posouzení dopadu na udržitelnost, tak v jejich vlastním obsahu, jež 
zahrnuje výrazné kapitoly věnované obchodu a udržitelnému rozvoji, čímž zajišťujeme, aby naši partneři 
přijímali závazné a vymahatelné závazky, pokud jde o dodržování ochrany životního prostředí a pracovních 
norem. Mám v úmyslu v této praxi pokračovat, pečlivě sledovat provádění těchto kapitol našimi obchodními 
partnery a diskutovat o těchto otázkách při svých pravidelných schůzkách s Evropským parlamentem.

Současná Komise jasně prokázala, že je schopna dobře koordinované reakce, která tyto zásadní cíle vnější 
činnosti Unie v oblasti obchodní politiky dovede dále, jak dokládá příklad koordinovaného přístupu k zemím 
jižního Středomoří, pakt udržitelnosti pro trvalé zlepšování pracovních práv a bezpečnosti v továrnách v 
Bangladéši či návrh Komise na nařízení o konfliktních minerálech. 

V souladu s hlavními zásadami zvoleného předsedy Junckera hodlám úzce spolupracovat i s vysokou 
představitelkou Unie Frederikou Mogheriniovou a dalšími kolegy ve sboru Komise s cílem dosáhnout co 
nejvyššího kladného přínosu naší obchodní politiky na podporu našich obecných priorit a předejít jakýmkoliv 
potenciálním rozporům. 
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Mnohostranný rozměr je i nadále klíčovým prvkem našich obchodních, hospodářských a politických vztahů. 
Chci jej učinit jednou ze svých priorit, jak uvádím i v odpovědi na další otázku. 

5. Priority a legislativní iniciativy

Jaké jsou hlavní priority nominované kandidátky na komisařku a jaká přijme konkrétní politická 
opatření, včetně legislativních iniciativ, s cílem zajistit, aby obchod přinesl růst a pracovní místa v souladu 
se strategií EU 2020, a jakým způsobem má nominovaná kandidátka na komisařku v úmyslu zapojit 
Evropský parlament v rané fázi do procesu stanovování těchto priorit a vypracovávání politických 
opatření?

Mám na paměti potřebu soudržnosti politik a naši schopnost  provádět kvalitní politiku, nicméně v současné 
obtížné hospodářské situaci bude prioritou naší obchodní politiky plné využití potenciálu vnějších zdrojů pro 
tvorbu pracovních míst a růst pro evropské občany, malé a střední podniky a podniky obecně. Zajistím však také, 
aby se tak nedělo na úkor prospěchu, který naše obchodní politika má pro světový rozvoj a zejména pro nejméně  
rozvinuté země.

Jednou z priorit bude obnovit a posílit mnohostranný rozměr, jelikož mezi základní závazky EU patří 
mnohostranná spolupráce a protože má přínos pro rozvojový svět. Poté, co se objevily známky naděje na Bali, 
jsme opět v obtížné situaci, jelikož někteří členové Světové obchodní organizace od svých závazků vůči Bali
ustupují. Bude-li mé jmenování potvrzeno, budu dále konstruktivně usilovat o mnohostrannou obchodní dohodu, 
která úspěšně zakončí rozvojový program z Dohá a umožní nám pracovat společně na nových tématech a 
úkolech. Zároveň podotýkám, že by obtíže rozvojového programu z Dohá neměly být vykládány jako známka 
neúspěchu celého systému Světové obchodní organizace. Práce řádných výborů, přezkum obchodní politiky a 
urovnávání sporů jsou i nadále významnou součástí mezinárodní hospodářské správy a z hlediska účinnosti si 
vedou daleko lépe než jakákoliv jiná mnohostranná instituce. Jen konstruktivní přístup ze strany EU samozřejmě 
nebude stačit k zajištění silného a dobře fungujícího mnohostranného systému – svých úkolů se budou muset 
zhostit i další země. 

Další prioritou bude pochopitelně uzavření našich probíhajících jednání. Zejména jednání s USA a Japonskem 
vzhledem k rozsahu již existujících obchodních vztahů mají potenciál významně stimulovat růst hospodářství 
EU. V této dohodě, stejně jako v dalších, zajistím v Evropě zachování vysoké úrovně ochrany z hlediska 
bezpečnosti, zdraví, dále sociální ochrany, ochrany údajů a také našeho závazku vůči kulturní rozmanitosti. 

Dohody s USA a Japonskem jsou sice důležité, ale nikoliv jediné. Jedním z klíčových úkolů, před nímž nyní 
stojíme, je způsob, jak uspořádat naše hospodářské vztahy s velkými rozvíjejícími se ekonomikami. Je jasné, že 
hospodářský růst těchto zemí by mohl mít díky obchodní politice příznivý vliv na i evropský růst. Otázkou je, 
jak případ od případu strukturovat naše vztahy prostřednictvím kombinace dvoustranných, vícestranných a 
mnohostranných vztahů. 

Naše snahy o dvoustranné a vícestranné dohody nevnímám jako protiklad mnohostranného systému, nýbrž spíše 
jako dílčí kroky, které nám pomohou postupně se vrátit k Ženevě Zvláště pokud jde o nová pravidla, která v 
těchto dohodách vznikla v oblastech, jež nespadají do působnosti WTO, je mi zřejmé, že by mohly být naším 
přínosem ke globální diskusi o budoucnosti mnohostranné hospodářské správy.

Vyjednání dohody je jedna věc. Musíme ale také zajistit, aby dohody splnily svůj účel – tj. aby naše podniky 
mohly moci plně využívat příležitostí, které díky dohodám vzniknou. V současné době řada dohod o volném 
obchodu platí, platí prozatímně nebo v brzské době vstoupí v plastnost. Na provádění našich dohod o obchodu se 
tedy hodlám intenzivně zaměřit. Strategie pro přístup na trh již tvoří základ pro dobrou spolupráci mezi 
hospodářskými subjekty, Komisí, delegacemi EU, členskými státy a jejich ambasádami, v jejímž rámci spojí své 
síly, aby otevřely trhy a zajistily rovné podmínky pro všechny. Tomuto působení budu z hlediska politiky 
věnovat takovou pozornost, jakou vzhledem ke svému hospodářskému významu vyžaduje.  

Hodlám také spolupracovat s Yurkim Katainenem nominovaným na funkci místopředsedy s cílem využít 
obchodní politiku jako součást silné politiky v oblasti přímých zahraničních investic. Evropa již je prvním 
zdrojem a příjemcem přímých zahraničních investic na světě. Atraktivní destinací pro investice by měla zůstat i 
nadále díky našemu otevřenému, dobře regulovanému a inovativnímu hospodářství. 

Budu také úzce spolupracovat s vysokou představitelkou Unie Frederikou Mogheriniovou a nominovanými 
komisaři Mimicou a Avramopoulosem s cílem posílit naše strategické partnerství s Afrikou. 
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Co se týče legislativní iniciativy, byla naše agenda v několika posledních letech rozsáhlá, jelikož jsme museli 
přizpůsobit naše nástroje obchodní politiky nové situaci vyplývající z Lisabonské smlouvy.  Mojí prioritou bude 
dokončení ještě nedokončených legislativních opatření. Pokud jde o nové iniciativy, má Komise v úmyslu v 
připravit v druhé polovině roku 2015 návrhy na přezkum nařízení o vývozních kontrolách zboží dvojího užití.  V 
nadcházejících měsících lze také zvážit další iniciativy podle obecných priorit Komise. 

Mám v úmyslu Parlament v plném rozsahu informovat o obchodní politice ve všech fázích vývoje a provádění a 
v rámci tohoto výboru vést s Parlamentem pravidelný a otevřený dialog. 

Zohledním naše celkové politické priority ve světle přecházejících politických sdělení a budu vám naslouchat při 
formulování nových směrů. 


