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SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR
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Handel

1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig relevans for opgaven 
som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene interesser, navnlig inden for Deres potentielle 
ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske 
dagsorden? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De sikre, 
at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv 
i Kommissionen?

Jeg har brugt de seneste 25 år af mit arbejdsliv på europæiske anliggender. Inden jeg blev kommissær med 
ansvar for indre anliggender, var jeg medlem af Europa-Parlamentet i syv år og minister for europæiske 
anliggender i Sverige i 3 1/2 år.

Min motivation i alt mit arbejde stammer i vid udstrækning fra de erfaringer, jeg gjorde, da jeg var ung. Jeg 
voksede op i Frankrig og havde som barn mulighed for at få venner fra alle kroge af Europa. Jeg indså ret tidligt, 
at mange af mine venner i skolen havde en anden baggrund end mig, med bedstefædre eller andre familie-
medlemmer begravet under et af de hvide kors på de kirkegårde, jeg besøgte med mine forældre i Normandiet 
eller Alsace. Jeg tror, at de år skærpede min bevidsthed om, at ikke alle dele af den europæiske moderne historie 
var så fredelig som Sveriges. Jeg tilbragte desuden nogle år i Barcelona og Catalonien i slutningen af firserne, 
hvilket fik mine øjne op for Franco-regimets rædsler og for betydningen af Spaniens integration i Det 
Europæiske Fællesskab. Det har alt sammen været medvirkende til mit stærke engagement i den europæiske 
integrationsproces. 

Jeg startede mit arbejdsliv som akademiker med at forske i europæisk politik, og jeg underviste i samme fag på 
de europæiske studier på Göteborg universitet. Jeg skrev en ph.d.-afhandling i statskundskab inden for europæisk 
politik Jeg var også en af de offentlige personer, der deltog i ja-kampagnen ved den svenske folkeafstemning i 
1994 om svensk medlemskab af EU.

Som medlem af Europa-Parlamentet fra 1999 til 2006 fokuserede jeg på udenrigsanliggender, menneske-
rettigheder, EU-udvidelsen og forfatningsmæssige spørgsmål. Jeg har også været medlem i to år af Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Som minister for europæiske anliggender i Sverige havde jeg 
hovedsageligt til opgave at forberede og koordinere det svenske formandskab i 2009, men der var også andre 
horisontale spørgsmål, som indgik i min portefølje. Jeg gjorde det til en prioriteret opgave at indgå i en dialog 
med borgerne, civilsamfundet og de lokale folkevalgte repræsentanter for at puste liv i debatten om europæiske 
spørgsmål. 

Som kommissær med ansvar for indre anliggender har jeg brugt de seneste fem år på at sørge for, at Europa er 
åbent og sikkert. Det har bl.a. omfattet etableringen af et fælles europæisk asylsystem, der bygger på solidaritet 
og respekt for de grundlæggende rettigheder. På sikkerhedsområdet har jeg intensiveret bekæmpelsen af 
organiseret kriminalitet og menneskehandel, cyberkriminalitet, bekæmpelsen af korruption, og jeg har bestræbt 
mig på at samle Europa i vores arbejde med at forebygge terrorisme. 
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Jeg er overbevist om, at kun et stærkt EU kan opfylde borgernes forventninger, når det drejer sig om at tage 
fælles udfordringer op og skabe en stærk fælles fremtid. Hvis jeg bliver godkendt, vil det være et privilegium at 
kunne præsentere resultater på handelsområdet i samarbejde med mine kommissærkolleger, Europa-Parlamentet, 
EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne. 

Som EU-kommissær, minister i en regering og medlem af Europa-Parlamentet har mine finansielle og 
organisatoriske arrangementer været genstand for nøje undersøgelser. Jeg kender til de krav, der stilles til en 
kommissær, og har udfyldt en interesseerklæring. Jeg kender også til og vil fuldt ud opfylde forpligtelserne i 
traktaten, hvad angår etiske normer, uafhængighed og integritet. Jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, for at 
undgå at bringe mig i en situation, der kan skabe tvivl om min integritet og uafhængighed som kommissær. Jeg 
vil under mit mandat fuldt ud opfylde forpligtelserne i adfærdskodeksen for kommissærer.

2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet

Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang mener De, at De 
er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes handlinger? Hvilke specifikke tilsagn 
er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets 
holdninger og krav i forbindelse med lovgivningsinitiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer 
og igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod med 
Rådet?

Hvis jeg bliver godkendt, vil min rolle som kommissær med ansvar for handel være at tage det fulde ansvar for 
mine aktiviteter, forslag og initiativer, uden at det påvirker princippet om Kommissionens kollegiale ansvar. 
Samtidig med at jeg koncentrerer mig om min egen portefølje, er der også behov for, at jeg følger med i resten af 
kollegiets arbejde på nært hold. 

Jeg bakker op om den valgte formand Jean-Claude Junckers ønske om at nedbryde barrierer mellem de 
forskellige politikområder i Kommissionen. Som kommissær med ansvar for indre anliggender har jeg taget 
initiativ til projekter med henblik på at styrke samarbejdet mellem de forskellige tjenestegrene i Kommissionen. 
Initiativer, som f.eks. strategien for EU's indre sikkerhed og strategien for internetsikkerhed i EU, har ført flere af 
Kommissionens generaldirektorater og EU-Udenrigstjenesten sammen. Jeg ser frem til at fortsætte denne strategi 
i min nye funktion i tæt samarbejde med den højtstående repræsentant og næstformand Federica Mogherini 
(HR/NF) og den udpegede næstformand Jyrki Katainen. Handel er en portefølje, hvor vi skal samarbejde på 
tværs af politikområder for at opnå de bedste resultater.

I afventning af Parlamentets godkendelse er jeg fast besluttet på at have et regelmæssigt, frugtbart og 
konstruktivt samarbejde navnlig med Udvalget om International Handel (INTA), men også med hele Europa-
Parlamentet generelt. Jeg er fuldt og helt klar over, at det også kræver min tilstedeværelse både i udvalget og på 
plenarmøderne. Efter at have arbejdet som kommissær i næsten fem år og som medlem af Europa-Parlamentet i 
syv år har jeg et omfattende netværk og et godt kendskab til Europa-Parlamentets arbejde. Jeg mener også, at jeg 
er i besiddelse af et grundfæstet kendskab til dets særlige behov. Som kommissær og leder vil jeg stræbe efter at 
skabe et åbent samarbejde mellem mit kabinet og generaldirektoratet samt med andre kolleger og deres 
respektive generaldirektorater og personale.

Der er et stort behov for demokratisk kontrol med handelspolitikken. Europa-Parlamentet og Rådet skal sikres 
adgang til alle relevante oplysninger, samtidig med at Kommissionen, Europa-Parlamentet og medlemsstaterne 
kan spille deres respektive roller på dette område. Rammeaftalen danner et godt grundlag for åbenhed og 
oplysninger mellem Kommissionen og Parlamentet. Jeg er rede til med INTA at drøfte, hvordan vi yderligere 
kan forbedre åbenhed og adgang, og jeg henviser også til mit svar på spørgsmål nr. 3. 

Dette års valg til Europa-Parlamentet viste igen generelt, at der er et presserende behov for at inddrage borgerne 
og civilsamfundet i europæisk beslutningstagning. Åbenhed er nøglebegrebet, når det handler om at vinde tillid 
og opnå legitimitet. Som kommissær for migration og sikkerhedsspørgsmål var det en uundværlig del af mit 
arbejde at have løbende og vidtrækkende kontakter til civilsamfundet. Som medlem af Europa-Parlamentet og 
som minister deltog jeg i dialogen med offentligheden, især med studerende, ngo'er og repræsentanter for 
fagforeninger såvel som for erhvervslivet. Det er en arbejdsmåde, som jeg agter at fortsætte, især i betragtning af 
at handel er et område, hvor Kommissionen skal sikre, at de problemer, som gøres gældende af interessegrupper, 
både fra arbejdsmarkedets parter og fra civilsamfundet, også bliver håndteret.
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Det er selvfølgelig især tilfældet med de igangværende forhandlinger med USA. Ifølge udtalelsen fra den valgte 
formand Jean-Claude Juncker i sine politiske retningslinjer - og jeg citerer - "vil Kommissionen forhandle sig til 
en rimelig og afbalanceret handelsaftale med USA på et grundlag af gensidig tillid, indbyrdes fordele og 
åbenhed". Han fremhævede, at "Europas sikkerhed, sundhed, sociale standarder og databeskyttelsesstandarder 
eller vores kulturelle mangfoldighed ikke vil blive ofret på frihandelens alter". Og han gjorde det klart, at han 
ikke vil acceptere, at "domstolenes jurisdiktion i EU-medlemsstaterne begrænses af særlige ordninger om 
investortvistbilæggelse. Retsstatsprincippet og princippet om lighed for loven skal også anvendes i den 
forbindelse." Jeg bakker fuldt ud op om den valgte formands strategi og vil arbejde herfor i de igangværende 
forhandlinger, hvor dette emne er oppe til debat. Det er bydende nødvendigt at tackle dette.

Da jeg var medlem af Udenrigsudvalget i Europa-Parlamentet, var jeg en af de centrale personer bag forordning 
(EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt. Som kommissær har jeg taget initiativ til, at store dele af min korrespondance 
offentliggøres på Kommissionens websted. I opgavebeskrivelsen skrev den valgte formand Jean-Claude Juncker, 
at "jeg forventer, at vi på vores respektive websteder offentliggør alle de kontakter og møder, som vi har med 
erhvervsorganisationer og selvstændige erhvervsdrivende om ethvert anliggende i relation til EU-beslutnings-
tagning og gennemførelse". Det er noget, jeg agter at fortsætte med i min nye funktion. Åbenhed, administrativ 
reform og god forvaltningsskik er værdier og emner, jeg har forsvaret i hele mit politiske liv, og jeg er 
overbevidst om, at åbenhed fører til større effektivitet og øget ansvarlighed. 

For så vidt angår opfølgningen af Europa-Parlamentets holdninger og anmodninger vil jeg anvende 
rammeaftalens bestemmelser og inden for mine ansvarsområder sikre, at Kommissionen reagerer på beslutninger 
eller anmodninger, som Parlamentet vedtager i henhold til artikel 225 i TEUF, inden tre måneder efter 
vedtagelsen heraf. I denne forbindelse støtter og tilslutter jeg mig fuldt ud den udpegede kommissionsformand 
Junckers løfte om, at den kommende Kommission vil være særligt opmærksom på lovgivningsmæssige 
initiativbetænkninger.

Ved at skabe debat om spørgsmål, der vedrører borgerne, ved at vise, hvad beslutningstagerne i Bruxelles gør, og 
ved at vise, hvordan emner på EU's dagsorden direkte kommer borgerne til gode, kan vi med tiden få EU bragt 
ind i den hjemlige debat i medlemsstaterne. Det er især vigtigt inden for handel, som er et område, hvor der 
udtrykkes bekymringer, der ofte er baseret på en misforståelse af politiske mål, og som det er nødvendigt at 
håndtere.

En sådan tilgang er efter min mening den eneste måde, hvorpå EU's legitimitet kan øges. Hvis jeg bliver 
godkendt som kommissær, vil jeg fortsætte min indsats for yderligere at forbedre "brugervenligheden" i EU's 
forslag og afgørelser. Jeg vil også fortsætte dialogen med den brede offentlighed og civilsamfundet i hele EU. 

Spørgsmål fra Udvalget om International Handel

3. Interinstitutionelle aspekter, herunder adgang til forhandlingsdokumenter

a) Adgang til oplysninger 

Hvordan forpligter den indstillede kommissær sig formelt til at holde Udvalget om International Handel i 
Europa-Parlamentet (INTA) fuldt informeret på alle tidspunkter og navnlig efter anmodning fra INTA, 
om de generelle aspekter af EU 's handelspolitik såsom status på alle handels- og 
investeringsforhandlinger, som EU er part i, herunder WTO-aktiviteter, WTO ministerkonferencer og 
antidumping- og antisubsidiesager?

Forpligter den indstillede kommissær sig formelt til at give alle INTA's medlemmer adgang til alle 
fortrolige forhandlingsdokumenter, som Rådet modtager, navnlig i lyset af Domstolens dom af 3. juli 2014 
(sag C-350/12)?

I hele mit politisk liv - som medlem af Europa-Parlamentet og som kommissær - har jeg altid i høj grad ment, at 
det er vigtigt med åbenhed. Jeg er af den faste overbevisning, at der er behov for demokratisk kontrol med 
handelspolitikken. Det gælder for alle aspekter af EU's handelspolitik, inklusive vores ambitiøse multilaterale og 
bilaterale forhandlingsdagsorden. Jeg er overbevist om, at den praksis, som min forgænger og også GD Handel 
indførte, har været med til at holde Parlamentet underrettet om den aktuelle situation inden for handelspolitikken. 
De har i fællesskab gjort det muligt for Kommissionen og Parlamentet at spille deres respektive roller inden for 
handel og har ført til bedre politiske resultater.  
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Hvis jeg bliver godkendt, ønsker jeg at fortsætte og udbygge denne praksis, hvor det er muligt, i de kommende 
år.

Jeg agter at holde Parlamentet underrettet ved at deltage aktivt og regelmæssigt i dets arbejde enten i Udvalget 
om International Handel eller på plenarmøderne. Jeg er rede til regelmæssigt at mødes med INTA og ajourføre 
Parlamentet om udviklingen i handelspolitikken. Det samme gælder for mine ledende embedsmænd, som vil 
fortsætte med i det omfang, det er nødvendigt, at deltage løbende i INTA-møder eller i uformelle møder, f.eks. 
uformelle tekniske møder, særlige briefinger eller i overvågningsgrupper. 

Med hensyn til INTA's overvågningsgrupper er jeg af den opfattelse, at den praksis, som er etableret for TTIP-
forhandlingerne om at orientere overvågningsgruppen for TTIP før og efter hver forhandlingsrunde, vil kunne 
udvides til et bredere udvalg af handelsforhandlingerne. 

Hvad angår WTO’s ministerkonferencer, går jeg ind for at fortsætte den vellykkede praksis med, så vidt muligt,
at lade medlemmer af Parlamentet deltage i EU-delegationen til ministermøderne i WTO. 

For så vidt angår udveksling af skriftlige oplysninger med Parlamentet, vil Kommissionen fortsat udveksle alle 
relevante dokumenter om handelspolitik, herunder også de dokumenter i relation til forhandlinger, som Rådets 
Handelspolitikudvalg har adgang til. De nærmere betingelser, der skal sikre fortroligheden af sådanne 
oplysninger, skal dog fastlægges i de tilfælde, hvor der er tale om følsomme og/eller klassificerede oplysninger. 
Under forudsætning af at vi kan dele sådanne fortrolige oplysninger på en hensigtsmæssig vis, og at det følges op 
af passende foranstaltninger i tilfælde af uberettiget offentliggørelse af selve dokumenterne eller af deres 
indhold, vil jeg gerne være med til at sørge for, at alle INTA-medlemmer kan konsultere sådanne dokumenter. 
De nærmere bestemmelser skal drøftes yderligere under hensyntagen til rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen.

På området handelsbeskyttelse, hvor Kommissionen har en særlig udøvende rolle, er jeg rede til at holde 
Parlamentet fuldt underrettet om udviklingen inden for dette politikområde. I forbindelse med udveksling af 
oplysninger om specifikke undersøgelser skal der imidlertid tages hensyn til vores forskellige roller og det 
forhold, at der findes strenge regler på internationalt plan og på EU-plan for udførelsen af undersøgelser af de 
handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter og anvendelsen af beskyttelsesinstrumenterne, især med hensyn til 
oplysningernes fortrolighed og beskyttelsen af de berørte parters rettigheder.

b) Midlertidig anvendelse

Forpligter den indstillede kommissær formelt sig til ikke at anmode om midlertidig anvendelse af 
handelsaftaler, herunder kapitlerne om handel i associeringsaftaler, inden Europa-Parlamentet giver sit 
samtykke til disse aftaler?

I de seneste fem år er der udviklet en praksis med ikke at anvende politisk vigtige handelsaftaler midlertidigt, 
inden Europa-Parlamentet har haft mulighed for at give sit samtykke. Det var tilfældet med frihandelsaftalen 
med Korea, flerpartshandelsaftalen med Colombia og Peru og associeringsaftalen mellem Unionen og 
Mellemamerika.

Selv om beføjelsen til at træffe afgørelse om midlertidig anvendelse ligger hos Rådet snarere end hos 
Kommissionen, er jeg enig i, at denne praksis bør fortsætte. Jeg er rede til at anmode Rådet om at udsætte den 
midlertidige anvendelse, indtil Europa-Parlamentet har givet sit samtykke, når der fremsættes forslag til 
afgørelse om at undertegne politisk vigtige handelsaftaler, som hører ind under mit kompetenceområde. Vi har 
dog brug for en vis fleksibilitet, når vi anvender en sådan praksis, da der altid vil være situationer, hvor en 
bestemt sags særligt pressende eller tekniske karakter betyder, at det er uberettiget at udskyde dens anvendelse, 
indtil Europa-Parlamentet giver sit samtykke. Det var tilfældet med associeringsaftalerne med Georgien og 
Moldova og også de meget tekniske foranstaltninger, som f.eks. tilpasningen af vore internationale aftaler som 
følge af Kroatiens tiltrædelse til EU. 

Under alle omstændigheder forpligter jeg mig til at underrette formanden for INTA-udvalget og høre dennes 
synspunkter om en sådan fremgangsmåde. 

c) Foreløbigt udkast til mandat
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Hvordan påtænker den indstillede kommissær at inddrage Europa-Parlamentet fuldt ud i det 
forberedende arbejde forud for vedtagelsen af det foreløbige udkast til mandat for handels- og 
investeringsforhandlinger med tredjelande? 

I rammeaftalen mellem Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet har Kommissionen forpligtet sig til straks 
at underrette Europa-Parlamentet fuldt ud i alle faser af forhandlingen om og indgåelsen af internationale aftaler, 
herunder også Kommissionens hensigt om at indlede forhandlinger og fastlæggelsen af forhandlingsdirektiverne. 
Jeg er rede til at forny denne forpligtelse og vil sørge for, at Parlamentet underrettes i god tid, når Kommissionen 
planlægger nye forhandlinger. 

Under alle omstændigheder er det ikke sandsynligt, at De vil blive overrasket i betragtning af de intensive 
udvekslinger, som jeg forventer at få med Dem, da De vil blive underrettet helt fra begyndelsen i den 
forberedende proces, der fører til nye forhandlinger, som f.eks. fastlæggelse af aftalernes omfang og 
konsekvensanalyser. Dokumenter i forbindelse med sådanne processer vil blive udvekslet med både Parlamentet 
og Rådet på sædvanlig vis. Det vil give Parlamentet mulighed for rettidigt at fremkomme med sine synspunkter, 
inden forhandlingerne indledes, således at både Kommissionen og Rådet kan tage behørigt hensyn til disse 
synspunkter. 

Kommissionen vil selvfølgelig fortsat udveksle enhver anbefaling med Parlamentet, som den vil forelægge for 
Rådet, med henblik på bemyndigelse til at indlede forhandlinger, såvel som det dertil knyttede udkast til 
forhandlingsdirektiver. Det vil give INTA-udvalget mulighed for at fremsætte synspunkter enten skriftligt eller 
via et møde med Kommissionen for lukkede døre. Jeg vil også kraftigt opfordre Rådet til at udveksle de 
forhandlingsdirektiver med Parlamentet, som det vedtager, samtidig med at det giver bemyndigelse til at indlede 
handelsforhandlinger og/eller investeringsforhandlinger.

4. Politikkohærens

Fra Deres perspektiv og i lyset af Deres ansvarsområder hvad agter De at gøre for at sikre 
sammenhængen i handelspolitikken med andre eksterne politikker, herunder spørgsmål om 
konditionalitet og håndhævelse? Hvad er Deres foreslåede strategi til at puste nyt liv i multilateralisme i 
international handel i den sammenhæng?

I min opgavebeskrivelse skrev den valgte formand Jean-Claude Juncker, at han insisterer på, at Kommissionen 
samarbejder som et team på tværs af porteføljer for at udarbejde integrerede politikker, der fører til klare 
resultater. Det skal sammenholdes med traktaterne, som kræver, at Unionens eksterne foranstaltninger vejledes 
af de principper, som ligger bag dens oprettelse. 

Jeg er fuldt og helt klar over de værdier og principper, der er anført i traktaterne, og som jeg selv bakker op om. 

Nogle af dem handler direkte om formen og indholdet af vores handelspolitik, som f.eks.: "at fremme et 
internationalt system, der bygger på stærkere multilateralt samarbejde", "at tilskynde til alle landes integration i 
den internationale økonomi, herunder gennem gradvis afskaffelse af hindringer for international handel". Der er 
dog også andre mål og principper, der stadig er meget relevante: De europæiske værdier, demokrati og 
menneskerettigheder, fred og stabilitet, miljøbeskyttelse samt bistand til katastroferamte befolkningsgrupper bør 
alt sammen afspejles i vores handelspolitik. I mit nuværende arbejde som kommissær med ansvar for indre 
anliggender har jeg også oplevet, at handelen er et vigtigt redskab, når det handler om at forbedre levevilkår og 
forhindre ulovlig migration som følge af fattigdom. 

Vore gældende politikker og aftaler afspejler allerede disse sammenhænge og forudsætninger. 

I henhold til EU-ordningen vedrørende en generel toldpræferenceordning (GSP) kan præferencerne f.eks. 
trækkes tilbage i tilfælde af alvorlige og systematiske overtrædelser af centrale menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder. I henhold til GSP Plus-ordningen findes der yderligere præferencer som et positivt 
incitament for de lande, der påtager sig forpligtelser og gennemfører vigtige internationale konventioner om 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og god forvaltningsskik. 

I vore bilaterale aftaler har vi nu altid særlig fokus på bæredygtig udvikling, både i forhandlingsfasen gennem en 
bæredygtighedsvurdering og i selve indholdet med omfattende kapitler om handel og bæredygtig udvikling, hvor 
vi sikrer, at vore partnere påtager sig bindende forpligtelser, der kan håndhæves, vedrørende deres overholdelse 
af miljøbeskyttelse og arbejdsmarkedsstandarder. Jeg agter at fortsætte denne praksis, at føre nøje tilsyn med 
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vore handelspartneres gennemførelse af disse kapitler og drøfte disse emner på mine regelmæssige møder med 
Europa-Parlamentet. 

Den nuværende Kommission har klart vist, at den kan handle på koordineret vis og fremme disse centrale mål i 
forbindelse med Unionens eksterne foranstaltninger inden for handelspolitikken, jf. f.eks. den koordinerede 
tilgang over for de sydlige Middelhavslande, den globale bæredygtighedsaftale for Bangladesh eller 
Kommissionens forslag om en forordning vedrørende konfliktmineraler. 

I overensstemmelse med de vejledende principper, som den valgte formand Jean-Claude Juncker har anført, 
agter jeg at arbejde tæt sammen med HR/NF Federica Mogherini og andre kommissærkolleger for at maksimere 
det positive bidrag fra vores handelspolitik som støtte til vore overordnede prioriterede områder og undgå 
potentielle konflikter. 

Den multilaterale dimension er og bliver hjørnestenen i vore handelsmæssige, økonomiske og politiske 
relationer. Jeg agter at gøre dette til et af mine prioriterede områder, som anført i mit næste svar. 

5. Prioriteter og lovgivningsmæssige initiativer

Hvad er de vigtigste prioriteter og konkrete politiske tiltag - herunder lovgivningsmæssige initiativer - den 
indstillede kommissær vil iværksætte for at sikre, at handel leverer vækst og beskæftigelse i 
overensstemmelse med EU's 2020-dagsorden, og hvordan påtænker den indstillede kommissær sig at 
inddrage Europa-Parlamentet på et tidligt tidspunkt i processen med udarbejdelse af disse prioriteter og 
politiske skridt?

Under hensyntagen til, at vi har brug for politikkohærens og vores evne til at levere integrerede politikker på alle 
områder, vil prioriteringen i forbindelse med vores handelspolitik i denne vanskelige økonomiske situation være 
fuldt ud at udnytte potentialet i forbindelse med eksterne kilder til vækst i relation til vores dagsorden om 
beskæftigelse og vækst for at kunne levere bæredygtig vækst og beskæftigelse til europæiske borgere, små og 
mellemstore virksomheder og erhvervslivet. Men jeg vil også sikre, at det ikke sker på bekostning af vores 
handelspolitik, der bidrager til udviklingen på verdensplan, især i mindst udviklede lande.

Et af de prioriterede områder vil være at puste nyt liv i og styrke den multilaterale dimension - idet EU 
grundlæggende har engageret sig i multilateralt samarbejde og som følge af de fordele, det medfører for 
udviklingslandene. Efter de første positive tegn i Bali står vi igen over for en vanskelig situation, da visse WTO-
medlemmer løber fra deres forpligtelser vedrørende Bali. Hvis jeg bliver godkendt, vil jeg fortsætte det 
konstruktive arbejde for en multilateral handelsaftale, så der findes en god afslutning på Dohadagsordenen for 
udvikling (DDA), og vi kan samarbejde om nye spørgsmål og udfordringer. Samtidig bør vi ikke fortolke 
vanskelighederne i forbindelse med DDA som et tegn på, at hele WTO-systemet er brudt sammen. Arbejdet i de 
forskellige stående udvalg, eksamination af handelspolitik og tvistbilæggelse er en vigtig del af den 
internationale økonomiske styring, og det er langt mere effektivt end nogen anden multilateral institution. 
Selvfølgelig er det ikke nok alene med EU's konstruktive tilgang til at sikre et stærkt og velfungerende 
multilateralt system - det er nødvendigt, at også andre lande er aktive. 

Et andet prioriteret område vil naturligvis være at afslutte de igangværende forhandlinger. Forhandlingerne især 
med USA og Japan har potentiale til at medføre en betydelig vækst for EU's økonomi som følge af den allerede 
eksisterende handelsmængde. I denne og i andre aftaler vil jeg sikre, at Europas høje grad af sikkerhed og 
sundhedsbeskyttelse, social beskyttelse og beskyttelse af personoplysninger og vores engagement i forbindelse 
med kulturel mangfoldighed opretholdes. 

Det handler ikke kun om aftalerne med USA og Japan, selv om de er vigtige. En af de store udfordringer, som vi 
nu konfronteres med, er, hvordan vi knytter vore økonomiske relationer til de nye vækstøkonomier. Det er klart, 
at disse landes økonomiske vækst vil kunne omsættes til europæisk vækst via handelspolitikken. Spørgsmålet er, 
hvordan vore relationer for hvert enkelt land struktureres gennem en kombination af bilaterale, plurilaterale og 
multilaterale relationer. 

Efter min opfattelse står vores arbejde med de bilaterale og plurilaterale aftaler ikke i modsætning til det 
multilaterale system, men er snarere mellemliggende trin, som kan hjælpe os til gradvist at vende tilbage til 
Genève. Særlig inden for området med nye bestemmelser, der udarbejdes i disse aftaler, og som i øjeblikket ikke 
er omfattet af WTO, er det klart, at de vil kunne blive vores bidrag til en global drøftelse om fremtidens 
multilaterale økonomiske styring.
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En ting er at forhandle en aftale. Men vi skal også sikre, at den giver resultater - dvs. at vores erhvervsliv fuldt ud 
kan drage fordel af de muligheder, der skabes. Vi har på nuværende tidspunkt en række frihandelsaftaler, der er 
trådt i kraft, som anvendes midlertidigt, eller som er lige ved at træde i kraft. Derfor har jeg til hensigt at 
fokusere intensivt på gennemførelsen af vores handelsaftaler. Strategien om markedsadgang har allerede dannet 
grundlag for godt samarbejde mellem de erhvervsdrivende, Kommissionen, EU-delegationerne, medlemsstaterne 
og deres ambassader med hensyn til at samarbejde om at åbne markeder og sikre ensartede vilkår. Jeg vil give 
dette arbejde den politiske opmærksomhed, som den økonomiske betydning heraf kræver.  

Jeg agter også at samarbejde med den udpegede næstformand Jyrki Katainen om at anvende handelspolitikken 
som en del af en stærk politik vedrørende direkte udenlandske investeringer. Europa er allerede den første kilde 
og modtager af direkte udenlandske investeringer i verden, og vi bør fortsætte med at være et vigtigt marked for 
investeringer takket være vores åbne, velregulerede og innovative økonomi. 

Jeg agter også at samarbejde tæt med HR/NF Federica Mogherini, den udpegede kommissær Neven Mimica og 
den udpegede kommissær Dimitrios Avramopoulos for at styrke vores strategiske partnerskab med Afrika. 

Med hensyn til lovgivningsmæssige initiativer har vi haft en tætpakket kalender i de seneste år, da vi har skullet 
tilpasse vore handelspolitiske værktøjer til den nye realitet efter Lissabontraktaten. Jeg vil arbejde for at afslutte 
de uafsluttede lovgivningsmæssige foranstaltninger. For så vidt angår nye initiativer, agter Kommissionen i 
anden halvdel af 2015 at foreslå en revision af forordningen om eksportkontrol af varer med dobbelt anvendelse. 
Der kan også overvejes yderligere initiativer i de kommende måneder set i lyset af Kommissionens overordnede 
prioriterede områder. 

På alle trin af udviklingen og i gennemførelsen af handelspolitikken agter jeg at holde Europa-Parlamentet fuldt 
underrettet herom og regelmæssigt føre en åben dialog med Dem i dette udvalg. 

Jeg vil gøre status over alle vore overordnede politiske prioriterede områder set i lyset af de tidligere meddelelser 
om politik, og jeg lytte til Dem ved udarbejdelsen af nye anvisninger.


