
– 1 –

LT

ATSAKYMAI Į EUROPOS PARLAMENTO KLAUSIMUS

KLAUSIMYNAS PASKIRTAJAI KOMISIJOS NAREI

Ceciliai MALMSTRÖM (Cecilia MALMSTRÖM)

Prekyba

1. Bendroji kompetencija, įsipareigojimai Europos Sąjungai ir asmeninis nepriklausomumas

Kurie Jūsų asmeninės kvalifikacijos ir patirties aspektai ypač svarbūs norint eiti Komisijos nario pareigas 
ir užtikrinti, kad būtų siekiama bendrojo Europos Sąjungos intereso, ypač srityje, už kurią būtumėte 
atsakinga? Kas skatina Jus siekti šių pareigų? Kaip Jūs prisidėsite rengiant strateginę Komisijos 
darbotvarkę? 

Kaip galėtumėte įtikinti Europos Parlamentą, jog esate nepriklausoma? Kaip užtikrintumėte, kad dėl 
Jūsų ankstesnės, dabartinės ar būsimos veiklos nekils jokių abejonių, kad galite tinkamai eiti pareigas 
Komisijoje?

Pastaruosius 25 savo gyvenimo metus skyriau darbui Europos reikalų srityje. Prieš tapdama už vidaus reikalus 
atsakinga Europos Komisijos nare, septynerius metus buvau Europos Parlamento nare, trejus su puse – Švedijos 
Europos reikalų ministre.

Iš esmės visose mano darbo srityse mane motyvuoja jaunystėje įgyta patirtis. Augau Prancūzijoje ir dar būdama 
vaiku turėjau galimybę susirasti draugų iš visų Europos kampelių. Anksti suvokiau, kad daugelio mano 
mokyklos draugų praeitis kitokia negu mano – jų seneliai ir kiti šeimos nariai buvo palaidoti po baltais kryžiais 
Normandijos ir Elzaso kapinėse, kuriose lankiausi su tėvais. Supratau, kad ne visur Europoje šiuolaikinė istorija 
tokia džiugi kaip Švedijos. Devintojo dešimtmečio pabaigoje taip pat gyvenau Barselonoje ir Katalonijoje –
tuomet suvokiau, koks siaubingas buvo F. Franco režimas ir kokia svarbi Ispanijos integracija į Europos 
bendriją. Visa tai mane paskatino tvirčiau remti Europos integraciją.

Profesinę karjerą pradėjau kaip mokslo darbuotoja: vykdžiau tyrimus Europos politikos srityje, ta tema pagal 
Europos studijų programą dėsčiau Geteborgo universitete. Parašiau politikos mokslų daktaro disertaciją apie 
Europos politiką. Taip pat buvau viena viešųjų asmenų, pasisakiusių už Švedijos narystę ES prieš 1994 m. 
referendumą.

Kaip Europos Parlamento narė 1999–2006 m. daugiausia dėmesio skyriau užsienio reikalams, žmogaus teisėms, 
ES plėtrai ir konstituciniams klausimams. Dvejus metus taip pat buvau Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos 
komiteto nare. Kaip Švedijos Europos reikalų ministrė pirmiausia buvau atsakinga už Švedijos pasirengimą 
pirmininkavimui ES Tarybai 2009 m. ir atitinkamą koordinavimą, taip pat kitus horizontalaus pobūdžio 
klausimus. Didelę svarbą teikiau dialogui su piliečiais, pilietine visuomene ir vietos tarybų nariais ir siekiau 
skatinti diskusijas Europos klausimais. 

Kaip už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė pastaruosius penkerius metus siekiau užtikrinti, kad Europa 
išliktų atvira ir saugi. Tam, be kita ko, reikėjo sukurti solidarumu ir pagarba pagrindinėms teisėms grindžiamą 
bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Saugumo srityje sustiprinau kovą su organizuotu nusikalstamumu, kaip 
antai su prekyba žmonėmis, elektroniniais nusikaltimais ir korupcija, taip pat siekiau užtikrinti didesnį Europos 
masto bendradarbiavimą terorizmo prevencijos srityje. 

Tvirtai tikiu, kad tik stipri Europa gali tenkinti piliečių lūkesčius kovodama su bendrais iššūkiais ir kurdama 
tvarią bendrą ateitį. Jei būsiu paskirta Komisijos nare, man bus didelė garbė siekti rezultatų prekybos srityje 
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bendradarbiaujant su kitais Komisijos nariais, Europos Parlamentu, Europos išorės veiksmų tarnyba ir 
valstybėmis narėmis. 

Kai buvau Europos Komisijos nare, vyriausybės ministre, o anksčiau – Europos Parlamento nare, mano taikomos 
finansinės ir organizacinės priemonės buvo atidžiai stebimos. Puikiai žinau, kokie reikalavimai keliami 
Komisijos nariui, ir esu užpildžiusi interesų deklaraciją. Taip pat žinau, kokie etikos, nepriklausomumo ir 
sąžiningumo reikalavimai numatyti Sutartyje, su jais visiškai sutinku ir esu pasirengusi jų visapusiškai laikytis. 
Visomis išgalėmis sieksiu vengti požiūrio ar padėties, dėl kurių galėtų būti suabejota mano, kaip Komisijos 
narės, sąžiningumu ir nepriklausomumu. Per savo kadenciją visapusiškai laikysiuosi Komisijos narių elgesio 
kodekse nustatytų įsipareigojimų.

2. Skiriamos pareigos ir bendradarbiavimas su Europos Parlamentu

Kaip vertintumėte savo vaidmenį Komisijos narių kolegijoje? Kaip apibrėžtumėte savo atsakomybę ir 
atskaitomybę Parlamentui už savo ir Jums pavaldžių departamentų veiklą? 

Kokius konkrečius įsipareigojimus esate pasirengusi prisiimti, kad būtų didinamas skaidrumas, 
gerinamas bendradarbiavimas ir veiksmingai įgyvendinamos Parlamento pozicijos ir raginimai imtis 
teisėkūros iniciatyvų? Ar esate pasirengusi tomis pačiomis sąlygomis kaip ir Tarybai teikti Parlamentui 
informaciją ir dokumentus, susijusius su planuojamomis iniciatyvomis ar vykdomomis procedūromis?

Jei būsiu paskirta už prekybą atsakinga Komisijos nare, prisiimsiu visišką atsakomybę už savo veiksmus, 
pasiūlymus ir iniciatyvas, nepažeisdama kolegialumo principo. Suvokiu, kad ne tik turiu daugiausia dėmesio 
skirti savo atsakomybės sričiai, bet ir atidžiai stebėti kitų Komisijos narių veiklą. 

Palankiai vertinu išrinktojo Komisijos Pirmininko Jeano Claude’o Junckerio užmojį panaikinti ribas tarp 
skirtingų Komisijos politikos sričių. Kaip už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė ėmiausi projektų, kurių 
tikslas – stiprinti įvairių Komisijos tarnybų bendradarbiavimą. Tokios iniciatyvos kaip Vidaus saugumo 
strategija ir ES kibernetinio saugumo strategija padėjo sustiprinti kelių Komisijos generalinių direktoratų bei 
Išorės veiksmų tarnybos bendradarbiavimą. Eidama naujas pareigas toliau sieksiu remtis šiuo požiūriu, glaudžiai 
bendradarbiaudama su su vyriausiąja įgaliotine ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini ir Komisijos 
pirmininko pavaduotoju J. Katainenu. Kad būtų pasiekti geriausi rezultatai, prekybos klausimais turi būti 
bendradarbiaujama įvairiose politikos srityse.

Jei būsi paskirta Komisijos nare, taip pat rengiuosi reguliariai, veiksmingai ir konstruktyviai bendradarbiauti visų 
pirma su Tarptautinės prekybos komitetu bei su visu Europos Parlamentu. Suvokiu, kad dėl to turiu pati 
dalyvauti komiteto susitikimuose ir plenariniuose posėdžiuose. Beveik penkerius metus buvau Komisijos nare, 
septynerius – Europos Parlamento nare, taigi turiu platų ryšių tinklą ir gerai išmanau Europos Parlamento veiklą. 
Taip pat manau, kad gerai suprantu konkrečius jo poreikius. Būdama Komisijos nare ir lydere sieksiu užtikrinti 
skaidrų savo kabineto ir generalinio direktorato, taip pat kitų kolegų ir jų atitinkamų generalinių direktoratų bei 
tarnybų bendradarbiavimą.

Prekybos politikos srityje demokratinė kontrolė yra būtina. Europos Parlamentui ir Tarybai turi būti užtikrinta 
galimybė naudotis visa reikalinga informacija, kartu užtikrinant, kad Komisija, Parlamentas ir valstybės narės 
galėtų atlikti atitinkamus savo vaidmenis šioje srityje. Pagrindų susitarimu nustatytas tinkamas Komisijos ir 
Parlamento skaidraus bendradarbiavimo ir savitarpio informavimo pagrindas. Esu pasirengusi su Tarptautinės 
prekybos komitetu aptarti, kaip būtų galima toliau didinti skaidrumą ir gerinti galimybes susipažinti su 
informacija (žr. taip pat mano atsakymą į 3 klausimą). 

Platesne prasme šių metų Europos Parlamento rinkimai dar kartą parodė neatidėliotiną būtinybę į Europos 
politikos formavimo procesą įtraukti piliečius ir pilietinę visuomenę. Skaidrumas yra vienas esminių aspektų, 
leidžiančių įgyti pasitikėjimą ir užtikrinti teisėtumą. Kaip už migracijos ir saugumo klausimus atsakinga 
Komisijos narė nuolat palaikiau glaudžius ryšius su pilietine visuomene – tai buvo neatsiejamas mano darbo 
aspektas. Kaip Europos Parlamento narė ir ministrė palaikiau dialogą su visuomene, visų pirma su studentais, 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir profesinių sąjungų bei verslo atstovais. Taip dirbti ketinu ir toliau, ypač 
atsižvelgdama į tai, kad prekyba yra sritis, kurioje Komisija turi užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama tiek į 
socialinių partnerių, tiek į pilietinės visuomenės interesų grupėms rūpimas problemas.

Tai ypač aktualu tęsiamų derybų su Jungtinėmis Valstijomis srityje. Savo politinėse gairėse išrinktasis Komisijos 
Pirmininkas J. C. Junckeris teigė, kad „Komisija derybose tarsis dėl apgalvoto ir subalansuoto laisvosios 



– 3 –

prekybos susitarimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, vadovaudamasi abipusės tarpusavio naudos ir 
skaidrumo dvasia“. Pasak išrinktojo Komisijos Pirmininko, Europos saugos, sveikatos, socialinės ir duomenų 
apsaugos standartai ar mūsų kultūros įvairovė nebus paaukota ant laisvosios prekybos altoriaus. J. C. Junckeris 
teigė nepriimsiąs to, „kad investuotojų ginčuose specialia tvarka būtų ribojama ES valstybių narių teismų 
jurisdikcija“. Pasak jo, „šioje srityje taip pat turi galioti teisinės valstybės ir lygybės prieš įstatymą principai“.
Visiškai pritariu šiam išrinktojo Komisijos Pirmininko požiūriui ir juo remsiuosi dalyvaudama tęsiamose 
derybose ir diskusijose šiuo klausimu. Jį reikės spręsti.

Kaip Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto narė, aš buvau viena pagrindinių asmenų, dirbusių prie 
Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais. Kaip Komisijos narė 
įsipareigojau didelę savo korespondencijos dalį skelbti viešai Komisijos interneto svetainėje. Savo 
įgaliojamajame rašte išrinktasis Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris rašė: „Tikiuosi, kad visi savo 
atitinkamose interneto svetainėse viešai skelbsime informaciją apie visus susitarimus ir posėdžius su 
profesinėmis organizacijomis ir savarankiškai dirbančiais asmenimis bet kokiu su ES politikos formavimu ir 
įgyvendinimu susijusiu klausimu“. Ketinu tai ir toliau daryti eidama savo naująsias pareigas. Visą politinės 
veiklos laiką gyniau tokias vertybes ir klausimus kaip skaidrumas, administracinė reforma bei geras valdymas ir 
tikiu, kad skaidrumas padeda didinti veiksmingumą ir atskaitomybę. 

Kalbant apie Europos Parlamento pozicijų ir raginimų įgyvendinimą, remsiuosi pagrindų susitarimo nuostatomis 
ir savo atsakomybės srityse užtikrinsiu, kad Komisija į Parlamento rezoliucijas ar raginimus, pateiktus pagal 
SESV 225 straipsnį, reaguotų per 3 mėn. nuo jų priėmimo. Šiomis aplinkybėmis visiškai pritariu išrinktojo 
Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio įsipareigojimui užtikrinti, kad Komisija ypatingą dėmesį skirtų Parlamento 
savo iniciatyva teikiamiems teisėkūros pranešimams.

Skatindami diskusijas piliečiams rūpimais klausimais, aiškindami, ką sprendimų priėmėjai Briuselyje veikia ir 
kokią tiesioginę naudą ES darbotvarkės klausimai teikia piliečiams, galime pasiekti, kad apie Europą būtų 
plačiau diskutuojama vietos lygmeniu valstybėse narėse. Tai itin svarbu prekybos srityje, kurioje (dažnai dėl to, 
kad netinkamai suvokiami politikos tikslai) atsiranda spręstinų susirūpinimą keliančių klausimų. 

Mano galva, tai vienintelis būdas padidinti Sąjungos teisėtumą. Jei būsiu paskirta Komisijos nare, toliau sieksiu 
užtikrinti, kad ES pasiūlymai ir sprendimai būtų patrauklesni piliečiams. Taip pat toliau palaikysiu dialogą su 
plačiąja ir pilietine visuomene visoje Europoje. 

Tarptautinės prekybos komiteto pateikti klausimai:

3. Tarpinstituciniai aspektai, įskaitant galimybę susipažinti su derybų dokumentais

a) Galimybė susipažinti su informacija 

Kaip paskirtoji Komisijos narė oficialiai įsipareigos nuolat visapusiškai informuoti Europos Parlamento 
Tarptautinės prekybos (INTA) komitetą, visų pirma INTA komiteto prašymu, apie pagrindinius ES 
prekybos politikos aspektus, pavyzdžiui, apie kiekvienų derybų dėl prekybos ir investicijų, kurių šalis yra 
ES, įskaitant PPO veiklą, PPO ministrų konferencijas ir antidempingo ir antisubsidijų atvejus, padėtį?

Ar paskirtoji Komisijos narė oficialiai įsipareigos leisti visiems INTA komiteto nariams susipažinti su 
visais ribotos prieigos ir riboto naudojimo derybų dokumentais, kuriuos gauna Taryba, visų pirma 
atsižvelgiant į 2014 m. liepos 3 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-350/12?

Būdama Europos Parlamento nare, ministre ir Komisijos nare visuomet tvirtai tikėjau, kad svarbu užtikrinti 
skaidrumą. Taip pat tvirtai tikiu prekybos politikos demokratinės kontrolės svarba. Tai taikytina visiems ES 
prekybos politikos aspektams, įskaitant plataus užmojo daugiašalių ir dvišalių derybų darbotvarkę. Manau, mano 
pirmtako ir prekybos generalinio direktorato nustatyta praktika padėjo užtikrinti, kad Parlamentas būtų 
informuojamas apie esamą prekybos politikos padėtį. Taigi tiek Komisija, tiek Parlamentas galėjo vykdyti savo 
vaidmenis prekybos srityje ir pasiekti geresnių politikos rezultatų.

Jeigu bus patvirtinta mano kandidatūra, prireikus artimiausiais metais tęsiu ir plėtosiu tokią praktiką.

Ketinu jus informuoti nuolat aktyviai dalyvaudama jūsų susitikimuose – Tarptautinės prekybos komiteto arba 
plenariniuose posėdžiuose. Esu pasirengusi reguliariai dalyvauti Tarptautinės prekybos komiteto susitikimuose ir 
informuoti jus apie prekybos politikos pokyčius. Mano vyresnieji pareigūnai taip pat reguliariai dalyvaus jūsų 



– 4 –

susitikimuose ir prireikus minėto komiteto posėdžiuose bei neformaliuose susitikimuose, pavyzdžiui, techninio 
pobūdžio posėdžiuose, tiksliniuose informaciniuose susirinkimuose arba stebėsenos grupių susitikimuose. 

Kalbant apie Tarptautinės prekybos komiteto stebėsenos grupes, manau, per derybas dėl Transatlantinės 
prekybos ir investicijų partnerystės nustatytą praktiką (informaciniai susitikimai su atitinkama stebėsenos grupe 
prieš ir po kiekvieno derybų etapo) būtų galima taikyti ir kitų derybų prekybos klausimais srityje. 

Dėl Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencijų pritarčiau, kad būtų tęsiama sėkminga 
praktika, jei įmanoma, į ES delegaciją PPO ministrų posėdžiuose įtraukti Parlamento narių. 

Kalbant apie keitimąsi informacija raštu su Europos Parlamentu, Komisija toliau teiks visus svarbius prekybos 
politikos dokumentus, įskaitant susijusius su derybomis, kurie teikiami Tarybos Prekybos politikos komitetui. 
Tačiau dar reikės nustatyti konkrečias atitinkamas sąlygas, kad būtų užtikrintas neskelbtinos ir (arba) įslaptintos 
informacijos konfidencialumas. Jei bus galimybių tinkamai dalytis tokia riboto naudojimo informacija ir jei bus 
nustatyti tinkamos neleistino pačių dokumentų arba jų turinio atskleidimo atveju taikytinos priemonės, norėčiau 
užtikrinti Tarptautinės prekybos komiteto narių galimybę susipažinti su tokiais dokumentais. Konkrečias sąlygas 
dar reikės aptarti plačiau, atsižvelgiant į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių.

Prekybos apsaugos srityje, kurioje Komisijai tenka konkretus vykdomasis vaidmuo, esu pasirengusi visapusiškai 
informuoti Parlamentą apie šios politikos srities pokyčius. Vis dėlto dalijantis informacija apie konkrečius 
tyrimus reikia atsižvelgti į mūsų skirtingus vaidmenis ir į tai, kad nustatytos griežtos tarptautinio ir ES lygmens 
prekybos apsaugos priemonių tyrimų ir šių priemonių taikymo taisyklės, visų pirma kiek tai susiję su 
informacijos konfidencialumu ir susijusių šalių teisių apsauga.

b) Laikinas taikymas

Ar paskirtoji Komisijos narė oficialiai įsipareigos nereikalauti laikinai taikyti prekybos susitarimų, 
įskaitant asociacijos susitarimų prekybos skyrius, anksčiau negu Parlamentas pritars šiems 
susitarimams?

Per pastaruosius penkerius metus nustatyta tokia praktika: politiškai svarbūs prekybos susitarimai netaikomi 
laikinai, kol Europos Parlamentui nesuteikiama galimybė duoti sutikimą. Taip buvo laisvosios prekybos 
susitarimo su Korėja, daugiašalio prekybos susitarimo su Kolumbija ir Peru bei ES ir Vidurio Amerikos 
asociacijos susitarimo atvejais.

Net jei įgaliojimus priimti sprendimą dėl laikino taikymo turi Taryba, ne Komisija, sutinku, kad ši praktika turėtų 
būti tęsiama. Esu pasirengusi siūlydama sprendimus pasirašyti politiškai svarbius prekybos susitarimus, kurie 
priklauso mano atsakomybės sričiai, prašyti Tarybos atidėti laikiną taikymą, kol pritars Europos Parlamentas. 
Tačiau tokią praktiką reikia taikyti lanksčiai, nes visada pasitaikys atvejų, kai dėl konkretaus dokumento skubos 
ar techninių ypatumų atidėti jo taikymą iki Europos Parlamento pritarimo nebus pateisinama. Taip buvo 
asociacijos susitarimų su Gruzija ir Moldova laikino taikymo atveju, taip pat labai techninių priemonių atveju, 
pavyzdžiui, pritaikant mūsų tarptautinius susitarimus dėl Kroatijos stojimo į ES. 

Tokiais atvejais visada įsipareigoju informuoti Tarptautinės prekybos komiteto pirmininką, kad jis pateiktų savo 
nuomonę apie planuojamus veiksmus. 

c) Preliminarus įgaliojimų projektas

Kaip paskirtoji Komisijos narė ketina visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą į parengiamąjį darbą, 
vykdomą prieš priimant preliminarius įgaliojimų vesti derybas dėl prekybos ir investicijų projektus? 

Pagal Europos Komisijos ir Europos Parlamento pagrindų susitarimą Komisija įsipareigojo nedelsdama teikti 
visą informaciją apie visus derybų dėl tarptautinių susitarimų ir šių susitarimų sudarymo etapus, įskaitant 
Komisijos ketinimą pradėti derybas ir derybinių nurodymų rengimą. Esu pasirengusi atnaujinti minėtą 
įsipareigojimą ir užtikrinsiu, kad jums būtų laiku pranešama apie Komisijos planus pradėti naujas derybas. 
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Bet kuriuo atveju tikiuosi su jumis aktyviai keistis nuomonėmis, todėl netikėtumai mažai tikėtini: būsite 
informuojami nuo pat pradinių pasirengimo naujoms deryboms etapų – apie tyrimus taikymo sričiai apibrėžti ir 
poveikio vertinimus. Su šiais procesais susiję dokumentai bus įprastu būdu teikiami tiek Parlamentui, tiek 
Tarybai. Taigi Parlamentas turėtų turėti galimybę laiku – prieš pradedant derybas – pateikti nuomonę, kad ir 
Komisija, ir Taryba galėtų tinkamai į ją atsižvelgti.

Žinoma, Komisija ir toliau Parlamentui atskleis rekomendacijas, kurias teiks Tarybai, kad įgaliotų ją pradėti 
derybas, taip pat pridedamus derybinių nurodymų projektus. Taigi Tarptautinės prekybos komitetas turės 
galimybę pateikti pastabas raštu arba uždaruose posėdžiuose su Komisija. Taip pat raginsiu Tarybą dalytis su 
Europos Parlamentu bet kokiais derybiniais nurodymais, kuriuos ji priims suteikdama įgaliojimus pradėti 
derybas prekybos ir (arba) investicijų klausimais.

4. Politikos suderinamumas

Vadovaudamasi savo nuomone ir atsižvelgdama į savo pareigas, ką ketinate daryti, kad užtikrintumėte 
prekybos politikos suderinamumą su išorės politika, įskaitant sąlygų ir vykdymo užtikrinimo aspektus? 
Kokia šiomis aplinkybėmis būtų Jūsų daugiašališkumo tarptautinės prekybos srityje atgaivinimo 
strategija?

Man atsiųstame įgaliojamajame rašte išrinktasis Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris ragina 
Komisiją dirbti išvien, bendradarbiauti skirtingose atsakomybės srityse ir plėtoti integruotą politiką, kuri leistų 
pasiekti aiškių rezultatų. Kartu reikia atsižvelgti į Sutartis, kuriose reikalaujama, kad Sąjungos išorės veiksmai 
būtų grindžiami principais, kurie paskatino pačios Sąjungos sukūrimą. 

Puikiai suvokiu Sutartyse nustatytas vertybes ir principus ir jiems asmeniškai pritariu. 

Kai kurie iš jų tiesiogiai susiję su prekybos politikos forma ir turiniu, pavyzdžiui: remti tarptautinę sistemą, 
grindžiamą tvirtesniu daugiašaliu bendradarbiavimu ir tinkamu pasauliniu valdymu, taip pat skatinti visų šalių 
integraciją į pasaulio ekonomiką, įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos apribojimų panaikinimą. Išlieka 
aktualūs ir kiti tikslai bei principai, į kuriuos reikėtų atsižvelgti prekybos srityje: Europos vertybės, demokratija 
ir žmogaus teisės, taika ir stabilumas, aplinkos apsauga, pagalba nelaimės ištiktiems gyventojams. Būdama už 
vidaus reikalus atsakinga Komisijos nare taip pat suvokiau, kad prekyba yra svarbi priemonė, padedanti gerinti 
gyvenimo sąlygas ir užkirsti kelią skurdo lemiamai neteisėtai migracijai. 

Mūsų dabartinė politika ir susitarimai jau atspindi šiuos ryšius ir sąlygas. 

Pavyzdžiui, pagal ES bendrąją lengvatų sistemą lengvatos gali būti panaikinamos, jeigu sistemingai ir sunkiai 
pažeidžiamos pagrindinės žmogaus ir darbo teisės. Pagal sistemą BLS+ gali būti teikiamos papildomos 
lengvatos, siekiant paskatinti šalis, kurios prisiima tam tikrus įsipareigojimus ir įgyvendina pagrindines 
tarptautines konvencijas dėl žmogaus ir darbo teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo. 

Dvišaliuose susitarimuose šiuo metu visada ypatingą dėmesį skiriame tvariam vystymuisi – tiek derybų etape 
(atlikdami poveikio tvariam vystymuisi vertinimą), tiek pačiuose susitarimuose – konkrečiais prekybai ir tvariam 
vystymuisi skirtais skyriais siekiama užtikrinti, kad mūsų partneriai prisiimtų privalomus ir įvykdytinus 
įsipareigojimus dėl aplinkos apsaugos ir darbo standartų laikymosi. Ketinu ir toliau laikytis šios praktikos, 
atidžiai stebėti, kaip prekybos partneriai įgyvendina šiuos skyrius, ir aptarti šiuos klausimus reguliariuose 
susitikimuose su Europos Parlamentu.

Dabartinė Komisija aiškiai įrodė galinti klausimus spręsti darniai, remdama šiuos esminius Sąjungos išorės 
veiksmų prekybos srityje tikslus: pavyzdžiui, ji taiko darnų požiūrį į pietines Viduržemio jūros regiono šalis, 
pasirašė Pasaulinį susitarimą dėl darnos Bangladeše, pateikė pasiūlymą dėl Reglamento dėl konflikto zonų 
naudingųjų iškasenų.

Atsižvelgdama į išrinktojo Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio nurodytus pagrindinius principus 
ketinu glaudžiai bendradarbiauti su vyriausiąja įgaliotine ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini ir 
kitais Komisijos nariais, kad prekybos politika kuo labiau padėtų siekti bendrų tikslų ir kad būtų išvengta bet 
kokių potencialių konfliktų. 

Daugiašalis aspektas toliau išlieka prekybinių, ekonominių ir politinių santykių pagrindu. Tam skirsiu ypatingą 
dėmesį, kaip nurodyta tolesniame atsakyme. 
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5. Prioritetai ir teisėkūros iniciatyvos

Kokie yra pagrindiniai prioritetai ir konkretūs politiniai veiksmai, įskaitant teisėkūros iniciatyvas, kurių 
paskirtoji Komisijos narė imsis siekdama užtikrinti, jog dėl prekybos augtų ekonomika ir būtų kuriamos 
darbo vietos, kaip numatyta darbotvarkėje „Europa 2020“, ir kaip paskirtoji Komisijos narė ketina 
įtraukti Europos Parlamentą į šių prioritetų ir politinių veiksmų rengimo procesą nuo pat šio proceso 
pradžios?

Kadangi būtina užtikrinti politikos suderinamumą ir kadangi gebame formuoti integruotą įvairių sričių politiką, 
dabartinėmis sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis prekybos politikos prioritetas bus visapusiškai naudotis 
galimomis išorės priemonėmis, padedančiomis įgyvendinti ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo 
darbotvarkę, kad Europos piliečių, MVĮ ir verslo labui būtų kuriama naujų tvarių darbo vietų ir skatinamas 
tvarus augimas. Tačiau taip pat užtikrinsiu, kad dėl to nesumenktų prekybos politikos įtaka skatinant vystymąsi 
visame pasaulyje ir ypač mažiausiai išsivysčiusiose šalyse.

Vienas iš prioritetų bus atnaujinti ir sustiprinti daugiašalį aspektą, nes ES yra prisiėmusi svarbų įsipareigojimą 
vykdyti daugiašalį bendradarbiavimą ir jis naudingas besivystančioms šalims. Po optimistinių ženklų Balyje vėl 
susiduriame su sudėtinga padėtimi, nes kai kurios PPO narės išsižada savo Balio įsipareigojimų. Jei bus 
patvirtinta mano kandidatūra, toliau konstruktyviai sieksiu, kad būtų sudarytas daugiašalis prekybos susitarimas, 
kuriuo būtų sėkmingai užbaigtas Dohos vystymosi darbotvarkės įgyvendinimas ir kuris leistų bendradarbiauti 
sprendžiant kitus klausimus ir siekiant kitų tikslų. Kartu neturėtume manyti, kad su Dohos vystymosi 
darbotvarke susiję sunkumai rodo visos PPO sistemos triktį. Nuolatinių komitetų darbas, prekybos politikos 
apžvalga ir ginčų sprendimas išlieka svarbūs tarptautinio ekonomikos valdymo aspektai, kurių veiksmingumas 
gerokai didesnis negu bet kokios kitos daugiašalės institucijos. Žinoma, vien ES konstruktyvaus požiūrio 
nepakaks, kad būtų užtikrinta tvirta ir tinkamai veikianti daugiašalė sistema – kitos šalys taip pat turėtų prisidėti. 

Žinoma, kitas prioritetas bus užbaigti tęsiamas derybas. Visų pirma derybos su JAV ir Japonija – atsižvelgiant į 
dabartinį prekybos mastą – galėtų padėti gerokai padidinti ES ekonomikos augimą. Užtikrinsiu, kad šiame ir 
kituose susitarimuose būtų išlaikyta aukšto lygio Europos sauga, sveikatos, socialinė ir duomenų apsauga, taip 
pat įsipareigojimas užtikrinti kultūrinę įvairovę. 

Nors susitarimai su JAV ir Japonija yra svarbūs, yra ir kitų reikšmingų uždavinių. Vienas jų – įtvirtinti 
ekonominius santykius su didelėmis besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis. Akivaizdu, kad, pasitelkus 
prekybos politiką, šių šalių ekonomikos augimas galėtų paskatinti Europos ekonomikos augimą. Kyla klausimas, 
kaip derinti dvišalius, keliašalius ir daugiašalius santykius. 

Nemanau, kad mūsų rengiami dvišaliai ir keliašaliai susitarimai prieštarauja daugiašalei sistemai – tai tarpiniai 
sprendimai, galintys mums padėti palaipsniui grįžti į Ženevą. Esu tikra, kad šie susitarimai, kartu su juose 
įtvirtintomis naujomis taisyklėmis srityse, kurių dar neapima PPO, galėtų tapti mūsų įnašu į pasaulines diskusijas 
dėl daugiašalio ekonomikos valdymo.

Derėtis dėl susitarimų yra viena, , tačiau kartu turime užtikrinti, kad jie padėtų siekti rezultatų – kad mūsų 
įmonės galėtų visapusiškai naudotis jais sukuriamomis galimybėmis. Šiuo metu galioja, laikinai taikomas ar 
netrukus bus taikomas ne vienas laisvosios prekybos susitarimas, todėl ketinu daug dėmesio skirti jų 
įgyvendinimui. Patekimo į rinką strategijoje jau nustatytas tinkamo ekonominės veiklos vykdytojų, Komisijos, 
ES delegacijų, valstybių narių ir jų ambasadų bendradarbiavimo pagrindas, siekiant atverti rinkas ir užtikrinti 
vienodas sąlygas. Šiam darbui skirsiu būtiną politinį dėmesį, atsižvelgdama į jo ekonominę svarbą.

Taip pat ketinu bendradarbiauti su paskirtuoju Komisijos pirmininko pavaduotoju J. Katainenu, kad prekybos 
politika būtų tvirtos tiesioginių užsienio investicijų politikos dalis. Europa jau yra pagrindinis tiesioginių 
užsienio investicijų šaltinis ir gavėja pasaulyje. Turėtume ir toliau siekti, kad dėl jos atviros, tinkamai 
reguliuojamos ir novatoriškos ekonomikos Europa išliktų viena svarbiausių investicijų gavėjų. 

Taip pat glaudžiai bendradarbiausiu su vyriausiąja įgaliotine ir Komisijos pirmininko pavaduotoja F. Mogherini 
bei paskirtaisiais Komisijos nariais N. Mimica ir D. Avramopulu, kad sustiprintume strateginę partnerystę su 
Afrika. 

Kalbant apie teisėkūros iniciatyvą, pastaraisiais metais darbotvarkė buvo įtempta: turėjome pritaikyti savo 
prekybos politikos priemones, atsižvelgdami į naujas sąlygas dėl Lisabonos sutarties. Mano prioritetas bus padėti 
užbaigti dar nebaigtas teisėkūros priemones. Kalbant apie naujas iniciatyvas, Komisija ketina 2015 m. antrą 
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pusmetį pateikti pasiūlymus persvarstyti Reglamentą dėl dvejopo naudojimo objektų eksporto kontrolės.
Artimiausiais mėnesiais, atsižvelgiant į bendrus Komisijos prioritetus, gali būti svarstomos ir kitos iniciatyvos.

Visuose prekybos politikos plėtojimo ir įgyvendinimo etapuose ketinu visapusiškai informuoti Europos 
Parlamentą ir reguliariai palaikyti atvirą dialogą su jumis šiame komitete. 

Įvertinsiu mūsų bendrus politikos prioritetus, atsižvelgdama į ankstesnius politinius pareiškimus, ir išklausysiu 
jūsų formuodama naujas kryptis. 


