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Comerț

1. Competențe generale, angajament european și independență personală

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de relevante pentru a 
deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți 
responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a 
Comisiei? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda 
pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu pune sub 
semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?

Mi-am dedicat ultimii 25 de ani afacerilor europene. Înainte de a deveni comisar european pentru afaceri interne, 
am lucrat timp de șapte ani ca membru al Parlamentului European și trei ani și jumătate ca ministru al afacerilor 
europene în Suedia.

În mare măsură, motivația care m-a susținut în întreaga mea activitate își are originea în experiențele din 
perioada tinereții. Am crescut în Franța și, încă din copilărie, am avut posibilitatea să îmi fac prieteni din toate 
colțurile Europei. Am înțeles destul de repede că mulți dintre prietenii mei de la școală aveau un trecut diferit de 
al meu, cu bunici sau alți membri ai familiei înmormântați sub una dintre crucile albe din cimitirele pe care le-
am vizitat cu părinții mei în Normandia sau în Alsacia. Cred că acei ani m-au făcut să înțeleg că nu toată istoria 
modernă a Europei a fost la fel de lipsită de frământări ca cea a Suediei. La sfârșitul anilor 1980, am petrecut o 
perioadă de timp în Barcelona și Catalonia, care m-a ajutat să înțeleg ororile regimului lui Franco și importanța 
integrării Spaniei în Comunitatea Europeană. Toate aceste experiențe au contribuit la angajamentul meu ferm în 
favoarea integrării europene.

Mi-am început cariera profesională de cadru universitar făcând cercetări în domeniul politicilor europene și 
predând această disciplină la Universitatea din Göteborg în cadrul Programului de studii europene. Mi-am scris 
teza de doctorat în științe politice pe tema politicilor europene. M-am numărat totodată printre personalitățile 
publice care au militat pentru un răspuns afirmativ la referendumul din 1994 privind aderarea Suediei la UE.

În calitate de membru al Parlamentului European, între 1999 și 2006, m-am concentrat asupra afacerilor externe, 
a drepturilor omului, a extinderii UE și a problemelor constituționale. Am fost totodată membru al Comisiei 
IMCO timp de doi ani. Ca ministru suedez al afacerilor europene, am fost responsabilă în primul rând de 
pregătirea și coordonarea președinției suedeze a UE din 2009, dar din portofoliul meu au făcut parte și alte 
chestiuni orizontale. Mi-am definit drept prioritate dialogul cu cetățenii, cu societatea civilă și cu consilierii 
locali, pentru a încuraja dezbaterile pe teme europene. 

În calitate de comisar european pentru afaceri interne, mi-am dedicat ultimii cinci ani menținerii unei Europe 
deschise și sigure, printre altele, prin crearea unui sistem european comun de azil bazat pe solidaritate și pe 
respectarea drepturilor fundamentale. În domeniul securității, am intensificat lupta noastră împotriva crimei 
organizate, precum traficul de persoane și criminalitatea informatică, și lupta împotriva corupției, încercând 
totodată să încurajez o colaborare mai strânsă la nivel european pentru combaterea terorismului. 
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Sunt ferm convinsă că numai o Europă puternică poate răspunde așteptărilor cetățenilor, făcând față provocărilor 
comune și construind un viitor comun solid. Dacă voi fi confirmată în funcția de comisar, va fi un privilegiu să 
pot obține rezultate în domeniul comerțului, în colaborare cu colegii mei din Comisie, Parlamentul European, 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre. 

Faptul că am deținut funcția de comisar european și, anterior, pe cea de ministru și de membru al Parlamentului 
European înseamnă că deciziile pe care le-am luat pe plan financiar și organizațional au fost analizate cu atenție. 
Cunosc foarte bine exigențele impuse unui comisar și am completat declarația de interese. Am luat cunoștință 
totodată de obligațiile prevăzute în tratat în materie de etică, independență și integritate, le aprob în întregime și 
sunt hotărâtă să le respect pe deplin. Voi face tot ce îmi stă în putință să evit orice poziție sau situație care ar 
putea pune sub semnul întrebării integritatea și independența mea în calitate de comisar. În cursul mandatului 
meu voi respecta pe deplin obligațiile înscrise în Codul de conduită al comisarilor.

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens v-ați considera 
răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru acțiunile serviciilor din subordinea 
dumneavoastră? 

Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o 
cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs 
solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, 
sunteți dispusă să oferiți aceleași informații și documente Parlamentului și Consiliului?

Dacă voi fi confirmată în această funcție, rolul meu de comisar pentru comerț va fi acela de a-mi asuma pe 
deplin responsabilitatea pentru activitățile, propunerile și inițiativele mele, fără a aduce atingere principiului 
colegialității. Mă voi concentra asupra portofoliului meu, însă mi se pare necesar să urmăresc îndeaproape 
activitățile celorlalți membri ai colegiului. 

Salut inițiativa ambițioasă a Președintelui ales Jean-Claude Juncker de a înlătura barierele dintre diversele 
domenii de politică ale Comisiei. În calitate de comisar pentru afaceri interne, am lansat proiecte care au vizat 
întărirea cooperării dintre serviciile Comisiei. Inițiative precum Strategia de securitate internă sau Strategia de 
securitate cibernetică a UE au adus laolaltă mai multe direcții generale ale Comisiei și SEAE. Mă bucură 
perspectiva de a continua această abordare în noul meu rol, în strânsă cooperare cu Înaltul 
Reprezentant/Vicepreședintele Mogherini (ÎR/VP) și cu Vicepreședintele desemnat Katainen. Portofoliul 
Comerțului presupune cooperarea între mai multe domenii de politică, pentru a obține rezultate optime.

Îmi exprim totodată dorința, sub rezerva confirmării mele în funcție, de a avea o cooperare regulată, fructuoasă și 
constructivă cu Comisia pentru comerț internațional (INTA) în particular, dar și cu Parlamentul European în 
general. Sunt conștientă că acest lucru implică prezența mea atât în cadrul comisiei respective, cât și în plen. 
După ce am deținut funcția de comisar timp de aproape cinci ani și am fost membru al Parlamentului European 
timp de șapte ani, am o largă rețea de contacte și cunosc bine lucrările Parlamentului European. Consider, de 
asemenea, că am cunoștințe solide despre necesitățile sale specifice. În calitate de comisar și de lider, voi încerca 
să asigur o cooperare transparentă între cabinetul meu și direcția generală, precum și cu alți colegi, cu DG-urile 
lor și cu personalul acestora.

Controlul democratic al politicii comerciale este o necesitate puternică. Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la toate informațiile pertinente, iar Comisia, Parlamentul și statele membre trebuie să își 
poată îndeplini rolurile care le revin în acest domeniu. Acordul-cadru oferă o bază solidă pentru asigurarea 
transparenței și a schimbului de informații între Comisie și Parlament. Îmi exprim disponibilitatea de a discuta cu 
INTA noi modalități de îmbunătățire a transparenței și a accesului la informații, așa cum reiese și din răspunsul 
meu la întrebarea numărul 3. 

La un nivel mai general, alegerile europene din acest an au demonstrat încă o dată necesitatea stringentă de a 
implica cetățenii și societatea civilă în procesul de elaborare a politicilor europene. Transparența este un element 
esențial pentru câștigarea încrederii și a legitimității. În calitate de comisar responsabil de migrație și probleme 
de securitate, contactele regulate și ample cu societatea civilă au reprezentat o componentă indispensabilă a 
activității mele. În timpul mandatului meu de deputat în Parlamentul European, dar și in perioada în care am 
ocupat funcția de ministru, m-am angajat activ într-un dialog cu publicul, îndeosebi cu studenții, cu organizațiile 
neguvernamentale și cu reprezentanți ai sindicatelor și ai întreprinderilor. Intenționez să urmez acest mod de 
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lucru și pe viitor, cu atât mai mult cu cât comerțul este un domeniu în care Comisia trebuie să se asigure că sunt 
luate în calcul preocupările grupurilor de interese ale partenerilor sociali, dar și ale societății civile.

Desigur, acest lucru este în special valabil în raport cu negocierile în curs cu Statele Unite. Așa cum s-a angajat 
Președintele ales Juncker în orientările politice, „Comisia va negocia un acord comercial rezonabil și echilibrat 
cu Statele Unite ale Americii, în spiritul beneficiilor reciproce și al transparenței”. Dl. Juncker a insistat asupra 
faptului că „standardele Europei în domeniul siguranței, al sănătății, în domeniul social și al protecției datelor și 
diversitatea noastră culturală [nu vor fi sacrificate] pe altarul comerțului liber”. Dânsul a subliniat totodată că nu 
va accepta ca „competența instanțelor din statele membre să fie limitată de regimuri speciale pentru soluționarea 
diferendelor în care sunt implicați investitorii. Statul de drept și principiul egalității în fața legii trebuie la rândul 
lor aplicate în acest context”. Sprijin în totalitate această abordare a Președintelui ales și voi depune eforturi în 
acest sens în cadrul negocierilor care sunt în derulare și pe a căror agendă figurează această chestiune. Ea va 
trebui să fie abordată.

Ca membru în Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, am fost unul dintre principalii 
susținători ai Regulamentului nr. 1049/2001 privind accesul public la documente. În rolul meu de comisar, m-am 
angajat să pun o mare parte a corespondenței mele la dispoziția publicului, pe site-ul Comisiei. În scrisoarea sa 
de misiune, Președintele ales Juncker a declarat: „Mă aștept de la toți membrii Comisiei să facă publice pe 
paginile lor de internet toate contactele și toate întâlnirile cu organizațiile profesionale și cu persoanele care 
desfășoară activități independente cu privire la orice problemă legată de elaborarea și implementarea politicilor 
UE.” Intenționez ca în noul meu rol să continui această abordare. Transparența, reforma administrativă și buna 
guvernare sunt valori și aspecte pe care le-am apărat de-a lungul întregii mele cariere politice și sunt convinsă că 
transparența duce la o mai mare eficiență și la o responsabilitate sporită. 

În ceea ce privește acțiunile întreprinse ca urmare a pozițiilor și solicitărilor Parlamentului European, voi aplica 
dispozițiile Acordului-cadru și, în domeniile aflate sub răspunderea mea, mă voi asigura că Comisia va răspunde 
rezoluțiilor sau solicitărilor prezentate de Parlament în temeiul articolului 225 din TFUE în termen de 3 luni de 
la adoptarea acestora. În acest context, sprijin și îmi însușesc fără rezerve angajamentul făcut de Președintele ales 
Juncker, potrivit căruia viitoarea Comisie va acorda o atenție deosebită rapoartelor privind inițiativele legislative.

Încurajând o dezbatere pe teme care îi privesc pe cetățeni, arătând ce fac factorii de decizie la Bruxelles și 
demonstrând modul în care chestiunile de pe agenda UE au beneficii directe pentru cetățeni, vom putea face din 
Europa un element central al dezbaterilor naționale din statele membre. Acest lucru este deosebit de important în 
domeniul comerțului, în care au fost exprimate preocupări, adesea cauzate de o neînțelegere a obiectivelor 
politicii, preocupări ce vor trebui abordate.

În opinia mea, acesta e singurul mod în care putem spori legitimitatea Uniunii. Dacă voi fi confirmată în funcția 
de comisar, voi continua eforturile pentru a face ca propunerile și deciziile UE să devină mai accesibile pentru 
utilizatori. Voi continua totodată dialogul cu publicul larg și cu societatea civilă din întreaga Europă. 

Întrebări adresate de Comisia pentru comerț internațional

3. Aspecte interinstituționale, inclusiv accesul la documentele de negociere

a) Accesul la informații 

Cum se angajează în mod oficial comisarul desemnat să informeze pe deplin Comisia pentru comerț 
internațional a Parlamentului European (INTA) în mod constant, și mai ales la solicitarea INTA, cu 
privire la aspectele generale ale politicii comerciale a UE precum situația actuală a fiecărei negocieri în 
materie de comerț și investiții la care ia parte UE, inclusiv activitățile OMC, conferințele ministeriale ale 
OMC și cazurile de antidumping și de antisubvenții?

Își ia comisarul desemnat angajamentul oficial de a permite accesul la toate documentele de negociere 
limitate și restricționate pe care le primește Consiliul tuturor membrilor Comisiei INTA, în special având 
în vedere hotărârea Curții de Justiție din 3 iulie 2014 (Cauza C-350/12)?

În întreaga mea activitate politică - în calitate de deputat în Parlamentul European, de ministru și de comisar - am 
crezut cu tărie în importanța transparenței. Cred, de asemenea, că politica comercială trebuie să fie supusă 
controlului democratic. Acest lucru este valabil pentru toate aspectele politicii comerciale a UE, inclusiv pentru 
agenda noastră ambițioasă de negocieri multilaterale și bilaterale. Consider că datorită practicilor introduse de 
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predecesorul meu, ca și celor ale DG Comerț, Parlamentul a fost informat în permanență cu privire la situația 
politicii comerciale. Aceste practici au permis Comisiei și Parlamentului să își îndeplinească rolurile în sectorul 
comerțului și au dus la obținerea unor rezultate mai bune ale politicilor.

Dacă voi fi confirmată în funcție, voi continua aceste practici și le voi îmbunătăți, dacă va fi nevoie, în anii 
următori.

Intenționez să vă țin la curent în permanență, participând activ și regulat la lucrările dvs., fie în cadrul Comisiei 
pentru comerț internațional, fie în plen. Îmi exprim disponibilitatea de a mă prezenta în mod regulat în fața INTA 
pentru a vă informa cu privire la evoluția politicii comerciale. Acest lucru este valabil și pentru înalții funcționari 
din subordinea mea, care vor continua să se prezinte în mod regulat și ori de câte ori va fi necesar, în fața INTA 
sau într-un cadru informal, cum sunt ședințele tehnice informale, informările specifice sau grupurile de 
monitorizare. 

În ceea ce privește grupurile de monitorizare ale INTA, consider că practica instituită pentru negocierile privind 
TTIP, de a informa grupul de monitorizare pentru TTIP înainte și după fiecare rundă de negociere, ar putea fi 
extinsă la un set mai amplu de negocieri comerciale. 

Cât despre conferințele ministeriale ale OMC, sunt în favoarea continuării practicii fructuoase de a include, când 
este posibil, membri ai Parlamentului în delegația UE la întâlnirile ministeriale ale Organizației Mondiale a 
Comerțului. 

În privința comunicării de informații scrise către Parlament, Comisia va continua să comunice toate documentele 
relevante legate de politica comercială, inclusiv pe cele aferente negocierilor, pe care le comunică și Comitetului 
pentru politică comercială din cadrul Consiliului. Va trebui însă să stabilim modalitățile exacte de asigurare a 
confidențialității acestor informații, atunci când este vorba de informații sensibile și/sau clasificate. Cu condiția 
să putem comunica aceste informații confidențiale în mod corespunzător și să dispunem de măsuri adecvate în 
caz de divulgare nejustificată a documentelor sau a conținutului lor, aș dori să mă asigur că toți membrii INTA 
pot consulta documentele în cauză. Modalitățile exacte vor trebui discutate mai amănunțit, ținând cont și de 
Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie.

Sunt pregătită să informez Parlamentul în permanență asupra evoluțiilor din domeniul apărării comerciale, unde 
Comisia are un rol executiv specific. Cu toate acestea, comunicarea de informații referitoare la detaliile unor 
anchete specifice trebuie să țină cont de faptul că rolurile noastre sunt diferite și că la nivel internațional și la 
nivelul UE există reguli stricte cu privire la desfășurarea anchetelor referitoare la instrumentele de apărare 
comercială și la aplicarea măsurilor aferente, îndeosebi cu privire la confidențialitatea informațiilor și la 
protejarea drepturilor părților implicate.

b) Aplicarea cu titlu provizoriu

Își ia comisarul desemnat angajamentul oficial de a nu solicita aplicarea cu titlu provizoriu a acordurilor 
comerciale care includ capitole ale acordurilor de asociere legate de comerț înainte ca Parlamentul 
European să aprobe aceste acorduri?

În ultimii cinci ani s-a consacrat practica de a nu aplica cu titlu provizoriu acorduri comerciale importante din 
punct de vedere politic înainte ca Parlamentul European să fi avut ocazia de a-și da aprobarea. Așa s-a întâmplat 
în cazul Acordului de liber schimb cu Coreea, al Acordului comercial multipartit cu Columbia și Peru și al 
Acordului de asociere dintre UE și America Centrală.

Deși competența de a decide cu privire la aplicarea provizorie îi revine Consiliului, și nu Comisiei, sunt de acord 
că această practică trebuie să continue. În momentul în care vom propune decizii pentru semnarea unor acorduri 
comerciale importante din punct de vedere politic aflate sub responsabilitatea mea, sunt pregătită să invit 
Consiliul să amâne aplicarea provizorie până când Parlamentul European își va da aprobarea. Această practică 
trebuie însă aplicată cu o oarecare flexibilitate, deoarece vor exista întotdeauna situații în care urgența unui 
anumit dosar sau caracterul său tehnic va face ca amânarea aplicării sale în așteptarea aprobării Parlamentului 
European să fie neîntemeiată. Așa au stat lucrurile în cazul aplicării provizorii a Acordurilor de asociere cu 
Georgia și Moldova, pe de o parte, și în cazul măsurilor cu caracter foarte tehnic, cum este adaptarea acordurilor 
noastre internaționale în urma aderării Croației la UE. 
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Indiferent de situație, în astfel de cazuri mă angajez să informez președintele Comisiei INTA și să îi solicit 
opinia cu privire la această acțiune. 

c) Proiectul preliminar de mandat

Cum intenționează comisarul desemnat să implice pe deplin Parlamentul European în activitatea de 
pregătire de dinaintea adoptării proiectului preliminar de mandat pentru negocierile în materie de comerț 
și investiții cu țările terțe?

Prin Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie, aceasta din urmă s-a angajat să 
informeze Parlamentul imediat și în totalitate în toate etapele de negociere și de încheiere a acordurilor 
internaționale, inclusiv cu privire la intenția Comisiei de a începe negocierile și inclusiv în etapa de definire a 
directivelor de negociere. Sunt dispusă să reînnoiesc acest angajament și mă voi asigura că sunteți informați în 
timp util ori de câte ori Comisia are în vedere noi negocieri. 

În orice caz, având în vedere dialogul susținut pe care preconizez că îl vom avea, este puțin probabil să fiți luați 
prin surprindere, deoarece veți fi informați încă din etapele incipiente ale procesului de pregătire a unor noi 
negocieri, cum sunt exercițiile de definire a domeniului de aplicare și studiile de impact. Documentele aferente 
acestor procese vor fi comunicate atât Parlamentului European, cât și Consiliului în maniera obișnuită. Acest 
lucru ar trebui să permită Parlamentului să își exprime opinia în timp util înainte de începerea negocierilor, astfel 
încât Comisia și Consiliul să o poată analiza în mod corespunzător.

Desigur, Comisia va continua să transmită Parlamentului toate recomandările înaintate Consiliului pentru 
obținerea autorizației de deschidere a negocierilor, precum și proiectul directivelor de negociere anexate 
acestora. În acest fel, Comisia INTA va avea posibilitatea de a formula observații, fie în scris, fie în cadrul unei 
ședințe cu ușile închise cu Comisia. De asemenea, voi invita Consiliul să comunice Parlamentului directivele de 
negociere adoptate în momentul autorizării deschiderii unor negocieri privind comerțul și/sau investițiile.

4. Coerența politicilor

Din perspectiva dvs. și având în vedere responsabilitățile dvs., ce intenționați să faceți pentru a asigura 
coerența politicii comerciale cu alte politici externe care includ aspecte legate de condiționalitate și de 
executare? În acest context, care este propunerea dvs. de strategie pentru a readuce multilateralismul în 
comerțul internațional?

În scrisoarea de misiune pe care mi-a transmis-o, Președintele ales Juncker insistă asupra necesității ca membrii 
Comisiei să lucreze în echipă, cooperând între diferitele portofolii pentru a elabora politici integrate, care să aibă 
rezultate clare. Această atitudine trebuie înțeleasă în lumina tratatelor, care prevăd că acțiunea externă a Uniunii 
trebuie să fie guvernată de principiile care au stat la baza creării sale. 

Cunosc foarte bine valorile și principiile prevăzute în tratate și personal le împărtășesc. 

Unele dintre acestea se referă în mod direct la forma și conținutul politicii noastre comerciale, de exemplu: 
promovarea unui sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică sau încurajarea integrării 
tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor din calea comerțului 
internațional. Celelalte obiective și principii rămân, la rândul lor, extrem de pertinente: valorile europene, 
democrația și drepturile omului, pacea și stabilitatea, protecția mediului, ajutorul pentru populațiile afectate de 
catastrofe, toate acestea trebuie să se reflecte în politica noastră comercială. În activitatea mea curentă de 
comisar pentru afaceri interne, am avut ocazia să constat că, atunci când este vorba de îmbunătățirea condițiilor 
de trai și de prevenirea migrației neregulamentare datorate sărăciei, comerțul este un instrument important. 

Politicile și acordurile noastre existente reflectă deja aceste legături și condiționalități. 

Astfel, în cadrul Sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP), de exemplu, preferințele pot fi retrase în cazul 
încălcării grave și sistematice a drepturilor fundamentale ale omului și a drepturilor fundamentale ale 
lucrătorilor. În cadrul sistemului SGP+, pot fi acordate stimulente sub forma unor preferințe suplimentare pentru 
țările care își asumă angajamente și implementează anumite convenții internaționale fundamentale privind 
drepturile omului și drepturile lucrătorilor, protecția mediului și buna guvernanță. 
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În acordurile noastre bilaterale, acordăm întotdeauna o atenție specială dezvoltării durabile, atât în faza de 
negociere, prin efectuarea unei evaluări a impactului asupra dezvoltării durabile, cât și în conținutul lor efectiv, 
prin capitole consistente privind comerțul și dezvoltarea durabilă prin care ne asigurăm că partenerii noștri își 
asumă angajamente obligatorii de a respecta standarde de mediu și de muncă, angajamente a căror nerespectare 
poate fi sancționată. Intenționez să continui această practică, să monitorizez îndeaproape implementarea acestor 
capitole de către partenerii noștri comerciali și să discut aceste chestiuni în cadrul întâlnirilor mele regulate cu 
Parlamentul European.

Actuala Comisie a demonstrat în mod indiscutabil că poate adopta un răspuns bine coordonat pentru a promova 
aceste obiective fundamentale ale acțiunii externe a Uniunii în domeniul politicii comerciale, așa cum o 
demonstrează, de exemplu, abordarea coordonată în raport cu țările din sudul Mediteranei, pactul mondial 
privind durabilitatea pentru Bangladesh sau propunerea Comisiei de regulament privind minereurile din zonele 
de conflict.

Conform principiilor directoare enunțate de Președintele ales Juncker, intenționez să cooperez îndeaproape cu 
ÎR/VP, d-na Mogherini, și cu alți membri ai colegiului, pentru a maximiza contribuția pozitivă a politicii noastre 
comerciale în sprijinul priorităților noastre generale și a evita orice potențiale conflicte. 

Dimensiunea multilaterală rămâne fundamentul relațiilor noastre comerciale, economice și politice. Intenționez 
să fac din ea una dintre prioritățile mele, așa cum voi explica în răspunsul următor. 

5. Prioritățile și inițiativele legislative

Care sunt principalele priorități și principalele măsuri concrete în materie de politică - inclusiv inițiativele 
legislative - pe care comisarul desemnat le va lua pentru a se asigura că, în conformitate cu agenda 
Europa 2020, comerțul generează creștere și locuri de muncă și cum intenționează comisarul desemnat să 
implice de la început Parlamentul European în procesul de elaborare a acestor priorități și măsuri în 
materie de politică?

Având în vedere necesitatea coerenței politicilor și capacitatea noastră de a elabora politici integrate la toate 
nivelurile, în contextul economic actual dificil, prioritatea politicii noastre comerciale va fi de a valorifica la 
maximum potențialul surselor externe de creștere pentru agenda noastră privind locurile de muncă și creșterea, 
pentru a asigura locuri de muncă și o creștere sustenabilă pentru cetățenii europeni, IMM-uri și întreprinderi. În 
același timp însă, mă voi asigura că această abordare nu va prejudicia contribuția politicii noastre comerciale la 
dezvoltarea mondială, și în particular a țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Una dintre priorități o va constitui relansarea și consolidarea dimensiunii multilaterale, deoarece UE are un 
angajament fundamental în ceea ce privește cooperarea multilaterală, iar aceasta aduce beneficii țărilor în curs de 
dezvoltare. După primele semne de speranță în Bali, ne confruntăm din nou cu o situație dificilă, dat fiind că unii 
membri ai OMC revin acum asupra angajamentelor asumate în Bali. Dacă voi fi confirmată în funcție, voi 
continua să depun eforturi în vederea unui acord comercial multilateral care să încheie cu succes Agenda de 
dezvoltare de la Doha (ADD) și să ne permită să cooperăm asupra altor chestiuni și provocări. Totodată, consider 
că nu trebuie să interpretăm dificultățile ADD ca fiind un semn al eșecului întregului sistem OMC. Lucrările 
comisiilor ordinare, examinarea politicii comerciale și soluționarea litigiilor reprezintă în continuare elemente 
importante ale guvernanței economice internaționale, iar eficacitatea lor o depășește pe cea a oricărei alte 
instituții multilaterale. Desigur, abordarea constructivă a UE nu va fi suficientă pentru a asigura un sistem 
multilateral solid și eficient - va trebui ca și alte țări să își aducă contribuția. 

O altă prioritate va fi, în mod evident, încheierea negocierilor aflate în curs. Negocierile cu Statele Unite și cu 
Japonia în particular, dat fiind volumul schimburilor comerciale existente, pot genera o creștere însemnată pentru 
economia UE. În contextul acestor acorduri, dar și al altora, voi veghea la conservarea standardelor înalte 
aplicate de Europa în domeniul siguranței, al sănătății, în domeniul social și al protecției datelor, precum și a 
angajamentului nostru în favoarea diversității culturale. 

Acordurile cu Statele Unite și cu Japonia sunt, desigur, importante, dar munca noastră nu se oprește aici. Una 
dintre provocările majore pe care trebuie să le înfruntăm este consolidarea relațiilor noastre economice cu marile 
economii emergente. Este evident că creșterea economică a acestor țări se poate materializa într-o creștere 
europeană prin intermediul politicii comerciale. Întrebarea este cum să structurăm relațiile noastre, de la caz la 
caz, printr-o combinație de relații bilaterale, plurilaterale și multilaterale. 
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Nu consider că lucrările noastre la acordurile bilaterale și plurilaterale sunt în opoziție cu sistemul multilateral, ci 
mai degrabă constituie o etapă intermediară pentru a realiza progrese treptate în cadrul OMC. Mi se pare evident 
faptul că, îndeosebi în ceea ce privește regulile noi în domenii care nu sunt în prezent reglementate de OMC, 
aceste acorduri pot deveni contribuția noastră la o discuție globală pe tema guvernanței economice multilaterale 
viitoare.

Negocierea acordurilor este un aspect, dar trebuie să ne asigurăm că ele produc și rezultate, mai exact că 
întreprinderile noastre pot beneficia pe deplin de toate oportunitățile pe care acestea le creează. În acest moment 
avem mai multe acorduri de liber schimb, care fie sunt în vigoare, fie se aplică provizoriu sau sunt pe punctul de 
a deveni aplicabile. De aceea, intenționez să acord o atenție deosebită implementării acordurilor noastre 
comerciale. Strategia privind accesul pe piețe pune deja bazele unei bune cooperări între operatorii economici, 
Comisie, delegațiile UE, statele membre și ambasadele acestora, care își reunesc eforturile pentru a deschide 
piețele și a asigura condiții de concurență echitabile. Voi acorda acestei activități atenția politică pe care o 
impune însemnătatea ei economică.

Intenționez totodată să colaborez cu Vicepreședintele Katainen pentru a utiliza politica comercială ca parte a 
unei politici puternice de investiții străine directe. Europa este deja prima sursă și primul beneficiar al 
investițiilor străine directe din lume și trebuie să rămânem în continuare o destinație privilegiată a investițiilor, 
grație economiei noastre deschise, bine reglementate și inovatoare. 

Voi lucra în strânsă colaborare cu ÎR/VP, d-na Mogherini, și cu comisarii desemnați, domnii Mimica și 
Avramopoulos, în vederea consolidării parteneriatului nostru strategic cu Africa. 

În ceea ce privește inițiativa legislativă, am avut un program încărcat în ultimii ani, fiind nevoiți să ne adaptăm 
instrumentele de politică comercială la noile realități ale Tratatului de la Lisabona. Prioritatea mea va fi de a 
sprijini finalizarea măsurilor legislative aflate în faza de proiect. Cât despre noile inițiative, Comisia 
intenționează să prezinte, în a doua jumătate a anului 2015, o propunere de revizuire a regulamentului privind 
controlul exporturilor de bunuri cu dublă utilizare. În cursul lunilor următoare pot fi avute în vedere noi 
inițiative, în funcție de prioritățile generale ale Comisiei.

Intenționez ca în toate etapele dezvoltării și punerii în aplicare a politicii comerciale să informez în permanență 
Parlamentul European și să am un dialog regulat și deschis cu dvs. în cadrul acestei comisii. 

Voi face un bilanț al priorităților noastre generale în lumina comunicărilor anterioare referitoare la politică și voi 
lua în calcul opiniile dvs. pentru definirea noilor orientări. 


