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ODGOVORI EUROPSKOM PARLAMENTU

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA POVJERENIKA

Cecilia MALMSTRÖM

Trgovina

1. Opća sposobnost, predanost europskim ciljevima i osobna nezavisnost

Koji su aspekti Vaših osobnih kvalifikacija i iskustva posebno relevantni za preuzimanje dužnosti 
povjerenika i promicanje općeg europskog interesa, osobito na području za koje biste bili odgovorni? Što 
Vas motivira? Kako ćete doprinijeti promicanju strateškog programa Komisije?

Koja jamstva nezavisnosti možete dati Europskom parlamentu i kako biste osigurali da ni jedna Vaša 
prošla, sadašnja ili buduća aktivnost ne dovede u pitanje obnašanje Vaših dužnosti u Komisiji?

Europskim poslovima posvetila sam proteklih 25 godina svojeg radnog vijeka. Prije obnašanja dužnosti 
europskog povjerenika za unutarnje poslove sedam godina bila sam zastupnica u Europskom parlamentu i tri i 
pol godine ministrica europskih poslova Švedske.

Motivacija za sav moj rad u velikoj je mjeri zasnovana na iskustvima stečenima u mladosti. Odrasla sam u 
Francuskoj i u djetinjstvu sam imala priliku sklapati prijateljstva s djecom iz svih krajeva Europe. Rano sam 
shvatila da mnogi moji školski kolege imaju prošlost koja se razlikuje od moje i da su ispod bijelih križeva na 
grobljima u Normandiji i Elzasu koje sam posjetila sa svojim roditeljima pokopani njihovi djedovi i drugi 
članovi obitelji. Mislim da sam tih godina spoznala činjenicu da u modernoj povijesti Europe nije svugdje bio 
mir kao u Švedskoj. Dio 80-tih godina provela sam i u Barceloni i Kataloniji, gdje sam uvidjela strahote 
Francova režima i važnost integracije Španjolske u Europsku zajednicu. Sva ta iskustva jačala su moju 
posvećenost europskim integracijama.

Profesionalni sam život započela kao znanstvenica baveći se istraživanjima u području europske politike i 
predavajući taj predmet u okviru programa europskih studija na Sveučilištu u Göteborgu. Doktorirala sam u 
području političkih znanosti na temu europske politike. Javno sam zagovarala članstvo u EU-u tijekom kampanje 
prije švedskog referenduma 1994.

Kao zastupnica u Europskom parlamentu od 1999. do 2006. svoje sam djelovanje usmjerila na vanjske poslove, 
ljudska prava, proširenje EU-a i ustavna pitanja. Dvije godine bila sam i članica Odbora za unutarnje tržište i 
zaštitu potrošača (IMCO). Kao ministrica europskih poslova Švedske prvenstveno sam bila zadužena za 
pripremu i koordinaciju švedskog predsjedanja EU-om 2009., ali su i druga horizontalna pitanja činila dio mojeg 
portfelja. Sudjelovanje u dijalogu s građanima, civilnim društvom i lokalnim zastupnicima stavila sam na prvo 
mjesto kako bih potaknula raspravu o europskim pitanjima.

Obnašajući dužnost povjerenika za unutarnje poslove proteklih sam pet godina posvetila čuvanju otvorenosti i 
sigurnosti Europe. To je među ostalim uključivalo uvođenje zajedničkog europskog sustava azila utemeljenog na 
solidarnosti i poštovanju temeljnih prava. U području sigurnosti intenzivirala sam borbu protiv organiziranog 
kriminala kao što je trgovanje ljudima, kibernetičkog kriminala i korupcije te poticala bližu suradnju među 
državama članicama u sprečavanju terorizma.

Čvrsto vjerujem da samo snažna Europa može ispuniti očekivanja građana u pogledu rješavanja općih izazova i 
izgradnje postojane zajedničke budućnosti. Ako budem izabrana, bit će mi čast ostvarivati rezultate u području 
trgovine, u suradnji s kolegama u Komisiji, Europskom parlamentu, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i 
državama članicama.
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Tijekom obnašanja dužnosti europskog povjerenika, ministra vlade i zastupnika u Europskom parlamentu moja 
su financijska i organizacijska rješenja temeljito ispitivana. Svjesna sam zahtjeva koje povjerenik mora ispuniti i 
dala sam izjavu o sukobu interesa. Isto tako, svjesna sam, potpuno suglasna i odlučna u cijelosti poštovati obveze 
u pogledu etičkih normi, neovisnosti i integriteta predviđene Ugovorom. Učinit ću sve što mogu kako bih 
izbjegla bilo koji položaj ili situaciju koji bi ugrozili moj integritet i neovisnost kao povjerenika. U potpunosti ću 
poštovati sve obveze iz Kodeksa ponašanja povjerenika tijekom svojeg mandata.

2. Upravljanje resorom i suradnja s Europskim parlamentom

Kako biste ocijenili svoju ulogu člana Kolegija povjerenika? U kojem smislu smatrate da biste bili 
odgovorni Parlamentu za svoje radnje i radnje svojih odjela?

Na što ste se konkretno spremni obvezati u pogledu veće transparentnosti, bolje suradnje i učinkovitog 
daljnjeg postupanja u vezi sa stajalištima Parlamenta i njegovim zahtjevima koji se odnose na 
zakonodavne inicijative? Jeste li spremni pružati Parlamentu informacije i dokumente o planiranim 
inicijativama ili tekućim postupcima jednako kao i Vijeću?

Ako budem izabrana za povjerenicu za trgovinu uloga će mi biti preuzimanje potpune odgovornosti za 
aktivnosti, prijedloge i inicijative, ne dovodeći u pitanje načelo kolegijalnosti. Iako ću se prvenstveno usmjeriti 
na svoj portfelj, smatram da je važno pratiti i rad ostatka Kolegija.

Pozdravljam ambiciju novoizabranog predsjednika Jean-Claudea Junckera za uklanjanje barijera među 
područjima politika Komisije. Kao povjerenica za unutarnje poslove pokrenula sam projekte jačanja suradnje 
među različitim službama Komisije. Inicijative kao što su Strategija unutarnje sigurnosti i Strategija EU-a za 
kibernetičku sigurnost povezale su više glavnih uprava Komisije i Službu za vanjsko djelovanje. Taj ću pristup 
razvijati u okviru svojih novih dužnosti, u bliskoj suradnji s visokom predstavnicom / potpredsjednicom 
Mogherini i kandidatom za potpredsjednika Katainenom. Trgovina je portfelj u kojem je za ostvarivanje 
najboljih rezultata potrebna suradnja među različitim područjima politika.

U očekivanju imenovanja, obvezujem se na stalnu, plodnu i konstruktivnu suradnju s Odborom za međunarodnu 
trgovinu (INTA), ali i s Europskim parlamentom općenito. Svjesna sam da to zahtijeva moju prisutnost i u 
odboru i na plenarnim sjednicama. Budući da sam pet godina bila povjerenica, a sedam godina zastupnica u 
Parlamentu, razvila sam široku mrežu kontakata i dobro poznajem rad Europskog parlamenta. Smatram da 
duboko razumijem njegove specifične potrebe. Kao povjerenica i čelnica nastojat ću osigurati transparentnu 
suradnju svojeg Ureda i Glavne uprave te s drugim kolegama i njihovim glavnim upravama i osobljem.

Postoji velika potreba za demokratskim nadzorom trgovinske politike. Europskom parlamentu i Vijeću mora se 
osigurati pristup svim relevantnim informacijama a da se pritom Komisiji, Parlamentu i državama članicama 
omogući obavljanje njihovih zadaća u tom području. Okvirni sporazum dobar je temelj za transparentnost i 
komunikaciju između Komisije i Parlamenta.  S INTA-om sam spremna raspraviti mogućnosti daljnjeg 
poboljšanja transparentnosti i pristupa, o čemu sam više govorila u odgovoru na 3. pitanje.

U širem smislu, ovogodišnji europski izbori ponovno su ukazali na potrebu za hitnim uključivanjem građana i 
civilnog društva u donošenje odluka u Europi. Transparentnost je ključna za stvaranje povjerenja i legitimnosti. 
Neizostavan dio mojeg rada kao povjerenice za migracije i sigurnosna pitanja bila je redovita i dalekosežna 
komunikacija s civilnim društvom. Kao zastupnica u EP-u i ministrica sudjelovala sam u dijalogu s javnošću, 
posebno sa studentima, nevladinim organizacijama i predstavnicima sindikata te poduzetnicima.  Namjera mi je 
nastaviti primjenjivati taj način rada, posebno zato što shvaćam da je trgovina područje u kojem se Komisija 
mora pobrinuti za to da se u obzir uzmu interesna pitanja i socijalnih partnera i civilnog društva.

To se, naravno, ponajprije odnosi na pregovore u tijeku sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovdje bih citirala 
novoizabranog predsjednika Junckera: „Komisija će dogovoriti razuman i uravnotežen trgovinski sporazum sa 
Sjedinjenim Američkim Državama u duhu uzajamnih i obostranih koristi i transparentnosti.” Juncker ističe da se 
za slobodnu trgovinu neće žrtvovati „europski sigurnosni, zdravstveni, socijalni standardi i standardi zaštite 
podataka ili naša kulturna raznolikost” te je jasno dao do znanja da neće prihvatiti „ograničenja nadležnosti 
sudova u državama članicama EU-a posebnim režimima rješavanja sporova s ulagačima. Vladavina prava i 
načelo jednakosti pred zakonom moraju se primjenjivati u tom kontekstu”. U potpunosti podržavam taj pristup 
novoizabranog predsjednika i primjenjivat ću ga u pregovorima koji su u tijeku i u kojima je prisutno to pitanje. 
Ono se mora riješiti.
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Kao članica Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta bila sam među onima koji su zaslužni za 
donošenje Uredbe 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima. Kao povjerenica postigla sam da se velik dio 
moje korespondencije objavi na web-stranicama Komisije. U svojem mandatnom pismu novoizabrani 
predsjednik Juncker napisao je: „Očekujem da  svi na svojim odgovarajućim web-mjestima objavljujemo svu 
komunikaciju i sastanke sa stručnim organizacijama i samozaposlenim osobama o bilo kojem pitanju povezanom 
s donošenjem i provedbom politika EU-a.” Tu praksu namjeravam nastaviti provoditi u svojoj novoj ulozi. 
Transparentnost, reforma uprave i dobro upravljanje – sve su to vrijednosti i pitanja koje sam promicala tijekom 
političke karijere i uvjerena sam da se transparentnošću postiže veća učinkovitost i odgovornost.

U pogledu praćenja stajališta i zahtjeva Europskog parlamenta primjenjivat ću odredbe Okvirnog sporazuma i u 
području svoje nadležnosti osigurati da Komisija poštuje parlamentarne rezolucije i zahtjeve nastale na temelju 
članka 225. UFEU-a u roku od tri mjeseca od njihova donošenja. U tom kontekstu podržavam i u potpunosti 
prihvaćam obvezu koju je preuzeo novoizabrani predsjednik Juncker da buduća Komisija posebnu pažnju 
posveti izvješćima o zakonodavnim inicijativama.

Poticanjem rasprave o pitanjima koja se odnose na građane, pokazujući što čine donositelji odluka u Bruxellesu i 
kako agenda EU-a izravno koristi europskim građanima, Europu možemo učiniti još važnijim dijelom 
nacionalne rasprave svake države članice. To je posebno važno u području trgovine u kojem su, često zbog 
nerazumijevanja ciljeva politike, prisutni problemi koje je potrebno riješiti.

Smatram da je takav pristup jedini način da se poveća legitimnost Unije. Ako budem izabrana za povjerenicu, 
nastavit ću s nastojanjima da se prijedloge i odluke EU-a učini što pristupačnijima. Nastavit ću i dijaloge sa 
širom javnošću i civilnim društvom u cijeloj Europi.

Pitanja Odbora za međunarodnu trgovinu

3. Međuinstitucijski aspekti, uključujući pristup pregovaračkim dokumentima

a) Pristup informacijama

Kako se kandidat za povjerenika formalno obvezuje da će stalno i u cijelosti obavještavati Odbor za 
međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta (INTA), a posebno na zahtjev Odbora INTA, o općim 
aspektima trgovinske politike EU-a, na primjer o stanju svakog pregovora o trgovini i ulaganju u kojem 
je EU stranka, uključujući djelatnosti Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i ministarske konferencije 
WTO-a te antidampinške i protusubvencijske slučajeve?

Hoće li se kandidat za povjerenika formalno obvezati na to da će svim članovima Odbora INTA dopustiti 
pristup svim pregovaračkim dokumentima ograničene dostupnosti koje zaprimi Vijeće, posebno u svjetlu 
presude Suda Europske unije od 3. srpnja 2014. (predmet C-350/12)?

Tijekom svoje političke karijere kao zastupnica u Parlamentu, ministrica i povjerenica uvijek sam čvrsto 
vjerovala u važnost transparentnosti. Vjerujem i u potrebu za demokratskim nadzorom trgovinske politike. To se 
odnosi na sve aspekte trgovinske politike EU-a, uključujući naš ambiciozni plan višestranih i dvostranih 
pregovora. Smatram da su prakse koje su uspostavili moj prethodnik i GU za trgovinu Parlamentu omogućile 
praćenje stanja u trgovinskoj politici. I Komisiji i Parlamentu olakšale su obavljanje zadaća u području trgovine i 
pridonijele boljim rezultatima politika.

Ako budem izabrana, nastavit ću primjenjivati te prakse i nadopunjavati ih prema potrebi.

Namjeravam vas držati upućenima aktivnim i redovitim sudjelovanjem u vašem radu u okviru Međunarodnog 
odbora za trgovinu i plenarnih sjednica. Spremna sam redovito posjećivati INTA-u kako bih vas obavijestila o 
novostima u trgovinskoj politici. Isto vrijedi za moje više dužnosnike, koji će nastaviti redovito ili kad god je to 
potrebno posjećivati INTA-u ili dolaziti na neslužbene sastanke, npr. tehničke sastanke, posebne briefinge ili u 
skupine za praćenje.

U vezi sa skupinom za praćenje INTA-e smatram da bi se praksa koja je uspostavljena za pregovore o TTIP-u 
radi informiranja skupine za praćenje za TTIP prije i nakon svake faze pregovora mogla prenijeti na razne vrste 
pregovora.
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U pogledu ministarskih konferencija WTO-a podržavam mogući nastavak uspješne prakse uključivanja 
zastupnika u Parlamentu u Delegaciju EU-a za ministarske sastanke Svjetske trgovinske organizacije.

U vezi s razmjenom pisanih informacija s Parlamentom Komisija će nastaviti dijeliti sve važne dokumente 
povezane s trgovinskom politikom, uključujući one koji su povezani s pregovorima, koje dijeli s Odborom 
Vijeća za trgovinsku politiku. Međutim potrebno je razraditi točne načine čuvanja povjerljivih i/ili klasificiranih 
informacija. Ako je informacije s ograničenim pristupom moguće dijeliti na odgovarajući način i uz 
odgovarajuće postupke u slučaju neopravdanog otkrivanja dokumenata ili njihova sadržaja, želim svim 
članovima INTA-e osigurati pristup tim dokumentima. Točne načine još treba raspraviti uzimajući u obzir i 
Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Komisije.

Parlament sam spremna obavješćivati o svim razvojima događaja u onom dijelu područja trgovinske zaštite u 
kojem Komisija ima posebnu izvršnu ulogu. Ipak, pri dijeljenju informacija o pojedinostima određenih istraga 
moraju se uzeti u obzir naše različite uloge i činjenica da na međunarodnoj i europskoj razini postoje stroga 
pravila o provođenju istraga u pogledu instrumenata za zaštitu trgovine (TDI) i mjera za te instrumente, a 
posebno o povjerljivosti informacija i zaštiti prava uključenih strana.

b) Privremena primjena

Obvezuje li se kandidat za povjerenika formalno da neće zahtijevati privremenu primjenu trgovinskih 
sporazuma, uključujući poglavlja o trgovini sporazuma o pridruživanju, prije nego što Europski 
parlament da svoju suglasnost za te sporazume?

U zadnjih pet godina razvijena je praksa da se politički važni trgovinski sporazumi privremeno ne primjenjuju 
bez prethodne suglasnosti Europskog parlamenta. Tako je bilo u slučaju Sporazuma o slobodnoj trgovini s 
Korejom, višestranog trgovinskog sporazuma s Kolumbijom i Peruom te Sporazuma o pridruživanju između 
EU-a i Središnje Amerike.

Premda Vijeće ima ovlast donijeti odluku o privremenoj primjeni, a ne Komisija, slažem se da tu praksu treba 
nastaviti. Ako je prijedlog odluke o potpisivanju politički važnih trgovinskih sporazuma u okviru moje 
nadležnosti, spremna sam zatražiti od Vijeća da odgodi privremenu primjenu sve dok Europski parlament ne da 
svoju suglasnost. No potrebna je određena fleksibilnost u primjeni te prakse jer će uvijek biti situacija u kojima 
je zbog hitnosti određenog dokumenta ili njegova tehničkog karaktera odgoda njegove primjene do dobivanja 
suglasnosti Europskog parlamenta neopravdana. To je bio slučaj kod privremene primjene Sporazuma o 
pridruživanju s Gruzijom i Moldovom i mjera izrazito tehničke prirode, poput prilagodbe naših međunarodnih 
sporazuma zbog pristupanja Hrvatske EU-u.

O takvim slučajevima namjeravam obavijestiti predsjednika  INTA-e i zatražiti njegovo stajalište o postupanju.

c) Privremeni prijedlog mandata

Na koji način kandidat za povjerenika namjerava potpuno uključiti Europski parlament u pripremne 
radove koji prethode usvajanju privremenog prijedloga mandata za pregovore o trgovini i ulaganju s 
trećim zemljama?

Okvirnim sporazumom između Europske komisije i Europskog parlamenta Komisija se obvezala bez odgode i u 
potpunosti obavješćivati Parlament o svim fazama pregovora i sklapanja međunarodnih sporazuma te o 
namjerama da započne pregovore i definiranju pregovaračkih smjernica. Spremna sam obnoviti tu obvezu i 
osigurati da se Parlament pravovremeno obavijesti o svim pregovorima koje Komisija namjerava započeti.

U svakom slučaju, s obzirom na to da očekujem intenzivnu komunikaciju s vama, iznenađenja nisu izgledna jer 
ćete biti obaviješteni od najranije faze postupka pripreme za nove pregovore, kao što je utvrđivanje okvira i 
procjena učinka. Dokumenti povezani s tim postupcima razmjenjivat će se s Parlamentom i Vijećem na 
uobičajeni način. To će Parlamentu omogućiti da na vrijeme iznese svoja stajališta prije započinjanja pregovora, 
tako da ih Komisija i Vijeće mogu razmotriti.

Naravno, Komisija će i dalje prosljeđivati Parlamentu sve preporuke koje dostavi Vijeću te povezane nacrte 
pregovaračkih smjernica radi odobrenja započinjanja pregovora. INTA će tako imati priliku iznijeti svoje 
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primjedbe, u pisanom obliku ili na zatvorenom sastanku s Komisijom. Isto tako, poticat ću Vijeće da Parlamentu 
proslijedi sve pregovaračke smjernice koje donese kada odobri početak pregovora u području trgovine i/ili 
ulaganja.

4. Usklađenost politike

Gledano s Vašeg stajališta i s obzirom na Vaše nadležnosti što namjeravate učiniti kako bi se zajamčila 
usklađenost trgovinske politike s drugim vanjskim politikama, uključujući aspekte uvjetovanosti i 
provođenja? U tom kontekstu koju strategiju predlažete za oživljavanje multilateralnosti u međunarodnoj 
trgovini?

Novoizabrani predsjednik Juncker u svojem mandatnom pismu naglašava važnost timskog rada Komisije i 
suradnje među portfeljima u cilju stvaranja integriranih politika koje dovode do jasnih rezultata. To treba 
povezati s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, prema kojem vanjsko djelovanje Unije treba biti vođeno 
načelima koja su nadahnula njezino stvaranje.

Svjesna sam i osobno podržavam vrijednosti i načela navedena u ugovorima.

Neki od njih izravno se odnose na oblik i sadržaj naše trgovinske politike, npr.: „promicanje međunarodnog 
sustava utemeljenog na snažnijoj multilateralnoj suradnji” i „poticanje integracije svih zemalja u svjetsko 
gospodarstvo, uključujući i postupnim ukidanjem ograničenja u međunarodnoj trgovini”. No važni su i drugi 
ciljevi i načela koje treba uzeti u obzir u našoj trgovinskoj politici: europske vrijednosti, demokracija i ljudska 
prava, mir i stabilnost, zaštita okoliša, pomoć žrtvama katastrofe. I kao povjerenica za unutarnje poslove vidjela 
sam da je trgovina važno sredstvo za unapređenje životnih uvjeta i sprečavanje nezakonitih migracija 
uzrokovanih siromaštvom.

Naše postojeće politike i sporazumi odraz su tih veza i uvjetovanosti.

Primjerice, u okviru režima općeg sustava povlastica (OSP) EU-a, povlastice se mogu povući u slučaju ozbiljnih 
i sustavnih povreda temeljnih ljudskih i radnih prava. U okviru režima OSP+ dostupne su dodatne povlastice kao 
poticaj zemljama koje preuzimaju obveze i provode određene temeljne međunarodne konvencije o ljudskim i 
radnim pravima, zaštiti okoliša i dobrom upravljanju.

U našim bilateralnim sporazumima sada se posebna pažnja uvijek posvećuje održivom razvoju, i u fazi 
pregovora obavljanjem procjene učinka održivosti i u konkretnom sadržaju uključivanjem jakih poglavlja o 
trgovini i održivom razvoju kako bi se osiguralo da se naši partneri pravno obvežu na poštovanje standarda 
zaštite okoliša i rada. Namjeravam nastaviti tu praksu, pažljivo pratiti provode li naši trgovinski partneri ta 
poglavlja i raspravljati o tim pitanjima na redovitim sastancima s Europskim parlamentom.

Trenutačni sastav Komisije jasno je pokazao da može donositi usklađena rješenja kojima se promiču ti temeljni 
ciljevi vanjskog djelovanja Unije u području trgovinske politike, što je vidljivo iz usklađenog pristupa u odnosu 
na zemlje južnog Mediterana, Svjetski pakt o održivosti za Bangladeš ili iz Komisijina prijedloga uredbe o 
mineralima iz područja pogođenih sukobima.

U skladu s načelima novoizabranog predsjednika Junckera, namjeravam blisko surađivati s visokom 
predstavnicom i potpredsjednicom Mogherini te drugim kolegama u Kolegiju kako bi se maksimalno povećao 
pozitivan doprinos naše trgovinske politike u okviru naših općih prioriteta te izbjegle sve potencijalne 
neusklađenosti.

Multilateralna dimenzija i dalje čini oslonac naših trgovinskih, gospodarskih i političkih odnosa. Namjeravam je 
uvrstiti među prioritete, o čemu ću više govoriti u sljedećem odgovoru.

5. Prioriteti i zakonodavne inicijative

Koji su glavni prioriteti i konkretni politički koraci, uključujući zakonodavne inicijative, koje će kandidat 
za povjerenika poduzeti kako bi se jamčilo da se u skladu sa strategijom EU-a 2020 trgovinom ostvaruje 
rast i stvaraju radna mjesta, te kako kandidat za povjerenika namjerava u ranoj fazi uključiti Europski 
parlament u proces izrade tih prioriteta i političkih koraka?
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Imajući u vidu potrebu za usklađenošću politika i našu sposobnost donošenja dobrih i sveobuhvatnih politika, u 
ovom teškom gospodarskom kontekstu prioritet trgovinske politike jest u potpunosti iskoristiti potencijal 
vanjskih izvora rasta u našem planu zapošljavanja i rasta kako bi se osiguralo održivo zapošljavanje i rast za 
europske građane, mala i srednja poduzeća i ostale poduzetnike. No nastojat ću da se time ne umanji doprinos 
naše trgovinske politike svjetskom razvoju, a posebno najmanje razvijenim zemljama (LDC).

Prioritet će također biti ponovno pokretanje i jačanje multilateralne dimenzije jer EU ima temeljnu obvezu 
multilateralne suradnje i zbog koristi koju donosi zemljama u razvoju. Nakon znakova nade u Baliju, ponovno se 
suočavamo s teškom situacijom jer se određeni članovi WTO-a sada povlače u odnosu na obveze iz Balija. Ako 
budem izabrana, nastavit ću kontruktivan rad na postizanju multilateralnog trgovinskog dogovora kojim će se 
uspješno zaključiti Razvojni plan iz Dohe (DDA) i omogućiti suradnju u suočavanju s novim problemima i 
izazovima. S druge strane, teškoće povezane s DDA-om ne bismo trebali shvaćati kao znak sloma cijelog 
sustava WTO-a. Rad stalnih odbora, pregled trgovinske politike i rješavanje sporova i dalje su važan dio 
međunarodnog gospodarskog upravljanja i učinkovitiji od svih drugih multilateralnih institucija. Naravno da 
konstruktivan pristup EU-a neće biti dovoljan za osiguravanje čvrstog i funkcionalnog multilateralnog sustava –
i druge će zemlje morati obaviti svoj dio posla.

Završetak tekućih pregovora očigledno je još jedan prioritet. S obzirom na postojeći opseg trgovine sa SAD-om i 
Japanom, pregovori s tim zemljama mogu potaknuti znatan rast gospodarstva EU-a. Pobrinut ću se da se u tim i 
drugim sporazumima poštuje europska visoka razina zaštite sigurnosti, zdravlja, socijalne zaštite i zaštite 
podataka te održi naša posvećenost kulturnoj raznolikosti.

Sporazumi sa SAD-om i Japanom bitan su dio cijele priče, ali ne i jedini.  Jedan od naših glavnih izazova jest 
kako smjestiti naše gospodarske odnose u velika gospodarstva u usponu. Jasno je da bi se gospodarski rast tih 
zemalja mogao iskoristiti za europski rast s pomoću trgovinske politike. Pitanje je kako strukturirati naše odnose 
kombiniranjem bilateralnih, plurilateralnih i multilateralnih odnosa.

Ne smatram da se naš rad na bilateralnim i plurilateralnim sporazumima kosi s multilateralnim sustavom, već ih 
vidim kao međukorake koji nam mogu pomoći da se postupno vratimo Ženevi. Oni bi mogli postati naš doprinos 
globalnoj raspravi o budućem multilateralnom gospodarskom upravljanju i to mi je posebno jasno u području 
novih pravila razvijenih u tim sporazumima u područjima koja trenutačno nisu obuhvaćena WTO-om.

Pregovori o sporazumu važni su, ali moramo osigurati i da se sporazumi u cijelosti primjenjuju, tj. da naši 
poduzetnici u potpunosti iskoriste njihove mogućnosti. Sada imamo više sporazuma o slobodnoj trgovini koji su 
na snazi, privremeno se primjenjuju ili će se uskoro početi primjenjivati. Stoga se namjeravam usmjeriti na 
provedbu naših trgovinskih sporazuma. Strategijom za pristup tržištu već je postavljen temelj za dobru suradnju 
među gospodarskim subjektima, Komisijom, delegacijama EU-a, državama članicama i njihovim 
veleposlanstvima u otvaranju tržišta i osiguravanje jednakih uvjeta. Zbog njezine gospodarske važnosti posvetit 
ću joj posebnu političku pozornost.

Namjeravam i zajedno s potpredsjednikom Katainenom iskoristiti trgovinsku politiku kao dio jake politike 
izravnog stranog ulaganja. Europa je već sada prvi izvor i primatelj izravnih stranih ulaganja u svijetu, a 
zahvaljujući našem otvorenom, dobro reguliranom i inovativnom gospodarstvu trebali bismo ostati vodeće 
odredište za ulaganja.

Blisko ću surađivati i s visokom predstavnicom/potpredsjednicom Mogherini, kandidatom za povjerenika 
Mimicom i kandidatom za povjerenika Avramopoulosom u cilju jačanja našeg strateškog partnerstva s Afrikom.

U pogledu zakonodavnih inicijativa proteklih nekoliko godina bilo je razdoblje velike aktivnosti jer smo morali 
prilagoditi instrumente naše trgovinske politike novim okolnostima koje su proizašle iz Ugovora iz Lisabona. 
Prioritet mi je dati podršku finalizaciji zakonodavnih mjera koje čekaju na donošenje. U pogledu novih 
inicijativa Komisija u drugoj polovini 2015. namjerava predložiti reviziju uredbe o kontroli izvoza robe s 
dvojnom namjenom.  I druge inicijative ulaze u obzir narednih mjeseci, u kontekstu općih prioriteta Komisije.

Namjeravam Europski parlament u potpunosti obavješćivati o svim koracima u pogledu razvoja i provedbe 
trgovinske politike te s vama održavati stalan i otvoren dijalog u ovom Odboru. 

Razmotrit ću opće prioritete politike u kontekstu prijašnje komunikacije povezane s politikom te ću se u 
oblikovanju novih smjerova voditi vašim savjetima.


