
– 1 –

SL

ODGOVORI KANDIDATA ZA KOMISARJA

NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

Cecilia MALMSTRÖM

Trgovina

1. Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za prevzem funkcije 
komisarke in promocijo splošnega evropskega interesa, zlasti na področju, za katerega bi bili odgovorni? 
Kaj vas motivira? Kako boste prispevali k pripravi strateškega programa Komisije? 

Kako lahko Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše pretekle, 
sedanje in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma o opravljanju vaših zadolžitev v okviru Komisije?

Preteklih 25 let sem posvetila delu na področju evropskih zadev. Preden sem nastopila položaj komisarke za 
notranje zadeve, sem bila sedem let evropska poslanka ter tri leta in pol ministrica za evropske zadeve na 
Švedskem.

Motivacija za vse moje delo prihaja v veliki meri iz moje mladosti. Odraščala sem v Franciji in kot otrok 
sklepala prijateljstva z otroki iz vse Evrope. Že zgodaj sem spoznala, da imajo mnogi sošolci drugačno ozadje 
kot jaz, saj so bili njihovi stari očetje in drugi družinski člani pokopani pod enim od belih križev na pokopališčih 
v Normandiji ali Alzaciji, ki sem jih obiskala s starši. Mislim, da so ta leta pri meni vzbudila zavest, da ni bila 
vsa sodobna evropska zgodovina tako mirna kot zgodovina Švedske. Prav tako sem nekaj časa v poznih 
osemdesetih letih prebivala v Barceloni v Kataloniji, kjer sem se zavedla grozot Frankovega režima in tega, kako 
pomembno je bilo za Španijo, da postane del Evropske skupnosti. Vse to je prispevalo k moji močni zavezanosti 
evropskemu povezovanju.  

Svoje poklicno življenje sem začela kot akademska raziskovalka na področju evropske politike, kar sem tudi 
poučevala v okviru programa evropskih študij na univerzi v Göteborgu. Tema moje doktorske disertacije s 
področja politologije je bila evropska politika. Bila sem tudi med javnimi osebnostmi, ki so leta 1994 na 
referendumu Švedske o članstvu v EU podprle kampanjo za vstop.

Kot evropska poslanka med letoma 1999 in 2006 sem se osredotočila na zunanje zadeve, človekove pravice, 
širitev EU in ustavne zadeve. Dve leti sem bila tudi članica odbora IMCO. Kot švedska ministrica za evropske 
zadeve sem bila zadolžena predvsem za pripravo in usklajevanje švedskega predsedovanja EU leta 2009, moje 
pristojnosti pa so segale tudi na področja drugih horizontalnih vprašanj. Moja prednostna naloga je bilo 
vzpostavljanje dialoga z državljani, civilno družbo in lokalnimi svetniki, pri čemer sem si prizadevala za 
spodbujanje razprave o evropskih vprašanjih. 

Kot komisarka za notranje zadeve sem preteklih pet let posvetila ohranjanju odprtosti in varnosti Evrope. To je 
med drugim vključevalo tudi vzpostavitev skupnega evropskega azilnega sistema, ki temelji na solidarnosti in 
spoštovanju temeljnih pravic. Na področju varnosti sem okrepila boj proti organiziranemu kriminalu, na primer 
trgovini z ljudmi in kibernetski kriminaliteti, ter boj proti korupciji, prav tako pa sem skušala zbližati Evropo v 
prizadevanjih za preprečevanje terorizma. 

Globoko sem prepričana, da lahko le močna Evropa uresniči pričakovanja državljanov v zvezi z reševanjem 
skupnih težav in oblikovanjem trdne skupne prihodnosti. Če bom potrjena za komisarko, mi bo v čast poskrbeti 
za rezultate na področju trgovine v sodelovanju s kolegi iz Komisije, Evropskim parlamentom, Evropsko službo 
za zunanje delovanje in državami članicami. 
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Ko sem bila evropska komisarka ter pred tem ministrica in evropska poslanka, so bili moji finančni in 
organizacijski ukrepi ves čas pod drobnogledom. Dobro se zavedam zahtev, ki jih mora izpolnjevati komisar, in 
sem že izpolnila izjavo o interesih. Prav tako se zavedam obveznosti, ki jih določa Pogodba glede standardov 
etike, neodvisnosti in integritete, ter jih v celoti sprejemam in odločena sem jih v celoti izpolnjevati. Storila bom 
vse, kar je mogoče, da se bom izognila kakršnemu koli stališču ali okoliščinam, ki bi ogrozili mojo integriteto ali 
neodvisnost v vlogi komisarke. Med mandatom bom dosledno izpolnjevala obveznosti iz kodeksa ravnanja za 
komisarje.

2. Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom

Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot članica kolegija komisarjev? V zvezi s čim menite, da bi morali 
pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših oddelkov ter mu o tem poročati? 

Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim sodelovanjem in 
učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede zakonodajnih pobud? Ali ste v zvezi z 
načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni Parlamentu posredovati enakovredne 
informacije in dokumente kot Svetu?

Če bom potrjena za komisarko, pristojno za trgovino, nameravam prevzeti polno odgovornost za svoje ravnanje, 
predloge in pobude, brez škode načelu kolegialnosti. Pri delu se nameravam posvetiti področjem v svoji 
pristojnosti, vendar se mi zdi pomembno tudi pozorno spremljati delo ostalih članov in članic kolegija. 

Pozdravljam prizadevanja novoizvoljenega predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja za odstranjevanje ovir 
med različnimi področji politike Komisije. Kot komisarka za notranje zadeve sem začela projekte za krepitev 
sodelovanja med različnimi službami Komisije. Pobude, kakršni sta strategija notranje varnosti in strategija EU 
za kibernetsko varnost, so k sodelovanju pritegnile po več generalnih direktoratov Komisije in Evropsko službo 
za zunanje delovanje. Veselim se poglabljanja tega pristopa v svoji novi vlogi, v tesnem sodelovanju z visoko 
predstavnico za zunanje zadeve in podpredsednico Komisije Federico Mogherini ter kandidatom za 
podpredsednika Jyrkijem Katainenom. Trgovina je delovno področje, pri katerem moramo za doseganje 
najboljših rezultatov sodelovati na več področjih politike.

Prav tako se veselim, da bom – v primeru potrditve – redno, uspešno in konstruktivno sodelovala predvsem z 
Odborom za mednarodno trgovino (INTA), pa tudi z Evropskim parlamentom na splošno. Dobro se zavedam, da 
se bom morala zato udeleževati tako zasedanj odbora kot plenarnih zasedanj Parlamenta. Medtem ko sem bila 
skoraj pet let komisarka in sedem let evropska poslanka, sem si ustvarila široko mrežo poznanstev in sem dobro 
seznanjena z delom Evropskega parlamenta. Menim, da temeljito razumem tudi njegove posebne potrebe. Kot 
komisarka in voditeljica si bom prizadevala za pregledno sodelovanje med svojim kabinetom in generalnim 
direktoratom ter drugimi kolegi, njihovimi generalnimi direktorati in osebjem.

Obstaja močna potreba po demokratičnem nadzoru trgovinske politike. Evropskemu parlamentu in Svetu mora 
biti omogočen dostop do vseh relevantnih informacij, hkrati pa je treba zagotoviti, da Komisija, Parlament in 
države članice ohranijo vsak svojo vlogo na tem področju. Okvirni sporazum je dobra podlaga za preglednost in 
obveščanje med Komisijo in Parlamentom.  Z odborom INTA sem se pripravljena pogovarjati o tem, kako lahko 
še dodatno zboljšamo preglednost in dostop (glej tudi moj odgovor na tretje vprašanje). 

V širšem smislu je iz letošnjih evropskih volitev spet razvidna nujna potreba po vključitvi državljanov in civilne 
družbe v oblikovanje evropskih politik. Preglednost je ključni element za pridobitev zaupanja in legitimnosti. 
Med opravljanjem vloge komisarke za migracije in varnostne zadeve so bili redni in tesni stiki s civilno družbo 
nepogrešljiv sestavni del mojega dela. Kot evropska poslanka in ministrica sem sodelovala v dialogih z 
javnostjo, zlasti študenti, nevladnimi organizacijami ter predstavniki sindikatov in podjetij.  Ta način dela 
nameravam ohraniti tudi v prihodnje, zlasti zato, ker je trgovina področje, na katerem mora Komisija upoštevati 
pomisleke interesnih skupin socialnih partnerjev in civilne družbe.

To velja predvsem za tekoča pogajanja z Združenimi državami Amerike. Naj ponovim zavezo novoizvoljenega 
predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja iz njegovih političnih usmeritev: „Komisija bo v pogajanjih z 
Združenimi državami Amerike dosegla razumen in uravnotežen trgovinski sporazum, in sicer v duhu 
vzajemnosti in obojestranskih koristi ter preglednosti. Kljub temu pa novoizvoljeni predsednik poudarja, da „za 
to na oltarju proste trgovine [nismo pripravljeni] žrtvovati ne evropskih standardov glede varnosti, zdravstva, 
socialnega varstva in varstva podatkov ne naše kulturne raznolikosti.“ Prav tako zatrjuje, da „ne bomo pristali na 
nikakršne omejitve pristojnosti sodišč v državah članicah EU zaradi posebnih režimov reševanja sporov med 
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vlagatelji in državo. Tudi v zvezi s tem morata veljati vladavina prava in enakost pred zakonom.“ Odločno 
podpiram ta pristop novoizvoljenega predsednika in bom v tem smislu delovala tudi ob razpravi o tem vprašanju 
med tekočimi pogajanji. To vprašanje bo treba obravnavati.  

Med svojim članstvom v Odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta sem bila ena ključnih oseb pri 
pripravi Uredbe št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov. V svoji vlogi komisarke sem si prizadevala za 
objavo večine svoje korespondence na spletišču Komisije. Novoizvoljeni predsednik Komisije Jean-Claude 
Juncker je v svoji poslanici zapisal: „Pričakujem, da bomo vsi na svojih spletiščih objavljali vse stike in sestanke 
s poslovnimi organizacijami in samozaposlenimi posamezniki glede vseh zadev, povezanih z oblikovanjem in 
izvajanjem politike EU.“  S tem nameravam tudi sama nadaljevati v svoji novi vlogi. Preglednost, upravna 
reforma in dobro upravljanje so vrednote in vprašanja, ki sem jih v svoji politični karieri vseskozi zagovarjala, in 
prepričana sem, da preglednost vodi k večji učinkovitosti in odgovornosti. 

Kar zadeva nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta, bom izvajala določbe okvirnega sporazuma in na 
področjih v svoji pristojnosti zagotovila, da se Komisija na parlamentarne resolucije ali zahteve na podlagi člena 
225 PDEU odzove v treh mesecih od njihovega sprejetja. V tem smislu zagovarjam in odločno podpiram zaveze 
novoizvoljenega predsednika Jeana-Clauda Junckerja, da bo prihodnja Komisija namenjala še posebno pozornost 
zakonodajnim samoiniciativnim poročilom.

Če spodbudimo razprave o vprašanjih, ki vplivajo na državljane, ter pokažemo, kako se v Bruslju sprejemajo 
odločitve in kako vprašanja na dnevnem redu EU neposredno koristijo našim državljanom, lahko potisnemo 
Evropo v domače razprave v državah članicah. To je še zlasti pomembno na področju trgovine, glede katerega so 
bili izraženi pomisleki, ki pogosto temeljijo na nerazumevanju ciljev naše politike, zato se jim je treba posvetiti.

Ta pristop je po mojem mnenju edini način izboljšanja legitimnosti Unije. Če bom potrjena za komisarko, si bom 
prizadevala za še bolj „uporabniku prijazne“ predloge in sklepe EU. Prav tako bom še naprej vodila dialog s 
splošno javnostjo in civilno družbo po vsej Evropi. 

Vprašanja Odbora za mednarodno trgovino

3. Medinstitucionalni vidiki, vključno z dostopom do pogajalske dokumentacije

a) Dostop do informacij 

Kako se lahko formalno zavežete, da boste Odbor Evropskega parlamenta za mednarodno trgovino 
(INTA) vedno popolnoma obveščali, zlasti kadar bo to izrecno zahteval, o splošnih vidikih trgovinske 
politike EU, na primer stanju pri posameznih trgovinskih in naložbenih pogajanjih, v katerih sodeluje 
EU, med drugim pri dejavnostih Svetovne trgovinske organizacije, njenih ministrskih konferencah ter v 
postopkih proti dumpingu in državnih pomoči?

Ali se lahko uradno zavežete, da boste vsem članom odbora INTA omogočili dostop do vse zaupne 
pogajalske dokumentacije in dokumentacije z omejenim dostopom, ki jo bo prejel Svet, zlasti upoštevaje 
sodbo Sodišča z dne 3. julija 2014 (zadeva C-350/12)?

V vsej svoji politični karieri – kot evropska poslanka, ministrica in komisarka – sem vedno trdno verjela v 
pomen preglednosti. Prav tako močno verjamem v potrebo po demokratičnem nadzoru trgovinske politike. To 
velja za vse vidike trgovinske politike EU, tudi za naš obsežen večstranski in dvostranski pogajalski program. 
Menim, da praksa, ki sta jo uvedla moj predhodnik in generalni direktorat za trgovino, Parlamentu omogoča, da 
je obveščen o stanju trgovinske politike. Tako Komisiji kot Parlamentu je omogočila ohranitev njunih vlog na 
področju trgovine in privedla do boljših rezultatov politike.   

Če bom potrjena za komisarko, bi rada to prakso nadaljevala v prihodnjih letih in jo po potrebi nadgradila.

Obveščati vas nameravam z aktivno in redno udeležbo pri vašem delu, bodisi v okviru Odbora za mednarodno 
trgovino bodisi na plenarnih zasedanjih Parlamenta. Pripravljena sem se redno udeleževati sej odbora INTA ter 
vas seznanjati z najnovejšimi dogodki na področju trgovinske politike. Enako velja za moje višje uradnike, ki se 
bodo še naprej redno in ob vseh potrebnih priložnostih udeleževali sej odbora INTA ali neuradnih dogodkov, na 
primer neuradnih tehničnih sestankov, posebnih informativnih srečanj ali skupin za spremljanje. 



– 4 –

V zvezi s skupinami za spremljanje odbora INTA menim, da bi lahko uveljavljeno prakso pri pogajanjih o 
čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb (TTIP), in sicer poročanje skupini za spremljanje TTIP 
pred vsakim krogom pogajanj in po njem, razširili na več drugih sklopov trgovinskih pogajanj. 

Kar zadeva ministrske konference STO, se strinjam, da v okviru možnosti nadaljujemo uspešno prakso 
vključevanja poslancev v delegacije EU na ministrskih srečanjih Svetovne trgovinske organizacije. 

Kar zadeva posredovanje pisnih informacij Parlamentu, mu bo Komisija še naprej posredovala vse relevantne 
dokumente s področja trgovinske politike, tudi tiste v zvezi s pogajanji, ki so na voljo Odboru za trgovinsko 
politiko Sveta. V primeru občutljivih in/ali tajnih informacij pa bo treba izdelati natančen načrt za zagotovitev 
njihove zaupnosti. Če bomo te informacije omejenega dostopa lahko posredovali na ustrezen način in če bo to 
podprto tudi z ustreznimi ukrepi v primeru neupravičenega razkritja samih dokumentov ali njihove vsebine, bi 
rada zagotovila, da bi imeli vsi člani odbora INTA vpogled v tovrstne dokumente.  O podrobnostih se bo treba 
dogovoriti pozneje, ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo.

Parlament sem pripravljena podrobno obveščati o dogajanju na področju trgovinske zaščite, glede katerega ima 
Komisija posebno izvršilno vlogo. Kljub temu je treba pri posredovanju informacij o podrobnostih posameznih 
preiskav upoštevati naše različne vloge in dejstvo, da obstajajo stroga pravila na mednarodni ravni in ravni EU 
za izvedbo preiskav instrumentov trgovinske zaščite in uporabo ukrepov instrumentov trgovinske zaščite, zlasti v 
povezavi z zaupnostjo informacij in varstvom pravic udeleženih strani.

b) Začasna uporaba

Ali se lahko uradno zavežete, da ne boste zahtevali začasnega izvajanja trgovinskih sporazumov ali 
trgovinskih poglavij pridružitvenih sporazumov, preden jih bo Parlament odobril?

V preteklih petih letih se je razvila praksa, na podlagi katere se začasna uporaba politično pomembnih 
trgovinskih sporazumov ne začne, dokler Evropski parlament ni imel priložnosti za njihovo odobritev. Tako je 
bilo pri sporazumu o prosti trgovini s Korejo, večstranskem sporazumu s Kolumbijo in Perujem ter 
pridružitvenem sporazumu med EU in Srednjo Ameriko.

Čeprav je za začasno uporabo sporazumov pristojen Svet in ne Komisija, se strinjam z nadaljevanjem te prakse. 
Ob predlaganju sklepov o podpisu politično pomembnih trgovinskih sporazumov v moji pristojnosti sem 
pripravljena Svetu predlagati, naj začasno uporabo sporazuma odloži, dokler ga Evropski parlament ne odobri. 
Pri uporabi take prakse pa bo potrebna določena prilagodljivost, saj bodo vedno obstajale okoliščine, v katerih 
bosta nujnost neke zadeve ali njena tehnična narava pomenili, da je odložitev njene uporabe do odobritve EP 
neupravičena. Tako je bilo po eni strani pri začasni uporabi pridružitvenih sporazumov z Gruzijo in Moldavijo, 
po drugi strani pa pri zelo tehničnih ukrepih, kakršna je prilagoditev naših mednarodnih sporazumov zaradi 
vstopa Hrvaške v EU. 

Vsekakor se zavezujem, da bom v takih primerih obvestila predsednika odbora INTA in se z njim posvetovala o 
ustreznih ukrepih. 

c) Predhodni osnutek mandata

Kako nameravate polno vključiti Evropski parlament v priprave pred sprejetjem predhodnega osnutka 
mandata za trgovinska in naložbena pogajanja s tretjimi državami?

V Okvirnem sporazumu med Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom se je Komisija zavezala, da bo 
Parlament nemudoma in izčrpno obveščala o v vseh fazah postopka za pogajanja o mednarodnih sporazumih in 
njihovo sklenitev, vključno z namerami Komisije glede začetka pogajanj in določitvijo pogajalskih smernic. 
Pripravljena sem obnoviti to zavezo in bom zagotovila, da boste pravočasno obveščeni, kadar bo Komisija 
nameravala začeti nova pogajanja. 

Vsekakor glede na naše intenzivno sodelovanje, ki se ga nadejam, presenečenja niso verjetna, saj boste že v zelo 
zgodnjih fazah obveščeni o pripravljalnih postopkih za nova pogajanja, na primer predhodnih študijah in ocenah 
učinka. Dokumenti, povezani s temi postopki, bodo po običajni poti posredovani Parlamentu in Svetu. To bi 
moralo Parlamentu omogočiti, da pravočasno pred začetkom pogajanj predstavi svoja stališča, tako da jih lahko 
Komisija in Svet upoštevata.  
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Seveda bo Komisija Parlamentu še naprej posredovala vsa morebitna priporočila, ki jih bo predložila Svetu, da 
jo pooblasti za začetek pogajanj, prav tako pa tudi priložene osnutke pogajalskih smernic. To bo odboru INTA 
omogočilo predložitev pripomb, bodisi pisno bodisi na sestanku za zaprtimi vrati s Komisijo. Svetu bom prav 
tako priporočila, naj Parlamentu posreduje vse pogajalske smernice, ki jih sprejme hkrati z odobritvijo začetka 
pogajanj o trgovini in/ali naložbah.

4. Usklajenost politik

Glede na vaša stališča in pristojnosti – kako nameravate zagotoviti usklajenost trgovinske politike z 
drugimi zunanjimi politikami, med drugim vidik pogojevanja in izvrševanja? Kakšno strategijo torej 
predlagate za oživitev večstranskosti v mednarodni trgovini?

Novoizvoljeni predsednik Komisije Jean-Claude Juncker v svoji poslanici, ki mi jo je poslal, vztraja, da mora 
Komisija delovati skupaj kot ekipa in sodelovati pri povezovanju različnih delovnih področij, s čimer bo 
ustvarila združene politike, ki bodo privedle do jasnih rezultatov. To je treba razumeti v povezavi s Pogodbama, 
ki določata, da morajo zunanje delovanje Unije voditi načela, ki so bila podlaga njenega nastanka. 

Vrednot in načel Pogodb se dobro zavedam ter jih osebno podpiram. 

Nekatera od njih se nanašajo neposredno na obliko in vsebino naše trgovinske politike, na primer: „podpiranje 
mednarodne ureditve, ki temelji na okrepljenem večstranskem sodelovanju in odgovorni svetovni politiki“; 
„spodbujanje vključitve vseh držav v svetovno gospodarstvo, skupaj s postopno odpravo omejitev v mednarodni 
trgovini.“ Zelo pomembni pa ostajajo tudi drugi cilji in načela – naša trgovinska politika mora odražati evropske 
vrednote, demokracijo in človekove pravice, mir in stabilnost, varstvo okolja ter pomoč prebivalcem, ki so jih 
prizadele naravne nesreče.  Pri svojem dosedanjem delu kot komisarka za notranje zadeve sem opazila tudi, da je 
trgovina pomembno orodje za izboljšanje življenjskih razmer in preprečevanje preseljevanja zaradi revščine. 

V naših obstoječih politikah in sporazumih se te povezave in pogoji že upoštevajo. 

V okviru sheme EU splošnega sistema preferencialov se na primer preferenciali lahko odvzamejo v primeru 
resnih in sistematičnih kršitev osnovnih človekovih pravic in pravic delavcev. V okviru sheme GSP+ so na voljo 
dodatni preferenciali kot pozitivna spodbuda za države, ki sprejmejo zaveze in izvajajo nekatere osnovne 
mednarodne konvencije o človekovih pravicah in pravicah delavcev, varstvu okolja in dobrem upravljanju. 

V naših dvostranskih sporazumih zdaj vedno namenjamo posebno pozornost trajnostnemu razvoju, tako v fazi 
pogajanj – z izvedbo ocene učinka na trajnostni razvoj, kot pri dejanski vsebini – s pomembnimi poglavji o 
trgovini in trajnostnem razvoju, pri katerih zagotovimo, da naši partnerji sprejmejo iskrene in izvršljive zaveze 
glede spoštovanja varstva okolja in standardov na področju dela. To prakso nameravam nadaljevati, poleg tega 
pa pozorno spremljati, kako naši partnerji izvajajo ta poglavja, in razpravljati o teh vprašanjih na svojih rednih 
srečanjih z Evropskim parlamentom.

Trenutna Komisija je jasno pokazala, da se zna usklajeno odzivati z razširitvijo teh osrednjih ciljev zunanjega 
delovanja Unije na področje trgovinske politike, kakor na primer kaže usklajen pristop glede držav južnega 
Sredozemlja, globalnega dogovora o trajnostnem razvoju za Bangladeš ali predloga Komisije za uredbo o 
konfliktnih mineralih.  

V skladu z vodilnimi načeli novoizvoljenega predsednika Jeana-Clauda Junckerja nameravam tesno sodelovati z 
visoko predstavnico in podpredsednico Komisije Federico Mogherini ter drugimi kolegi komisarji, da bi naša 
trgovinska politika kar najbolj pozitivno prispevala k udejanjanju naših prednostnih nalog in se izognila 
morebitnim nasprotovanjem. 

Večstranska razsežnost ostaja temelj naših trgovinskih, gospodarskih in političnih odnosov. Kakor je opredeljeno 
v mojem naslednjem odgovoru, bo to ena od mojih prednostnih nalog. 

5. Prednostne naloge in zakonodajne pobude

Katere glavne prednostne naloge in konkretne ukrepe na področju politike – tudi zakonodajne pobude –
boste sprejeli, da bi zagotovili, da bo trgovina pripomogla k novim delovnim mestom in rasti, kakor je 
predvideno v načrtih za uresničevanje strategije EU 2020. Kako nameravate že v zgodnji fazi vključiti 
Parlament v proces oblikovanja teh prednostnih nalog in ukrepov politike?
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Ob upoštevanju potrebe po skladnosti politik in naše zmožnosti združevanja politik z več področij, bi morala biti 
v teh težkih razmerah prednostna naloga naše trgovinske politike polno izkoriščanje možnosti zunanjih virov 
rasti za našo agendo za zaposlovanje in rast, da bi tako ustvarili trajnostna delovna mesta in rast za evropske 
državljane, MSP in podjetja. Zagotovila pa bom tudi, da to ne bo potekalo na račun naše trgovinske politike, ki 
prispeva k razvoju po vsem svetu, zlasti pa v najmanj razvitih državah.

Ena od prednostnih nalog bo ponovna vzpostavitev in okrepitev večstranske razsežnosti – ker je EU v svojih 
temeljih zavezana večstranskemu sodelovanju in ker to državam v razvoju prinaša veliko koristi. Po napredku na 
Baliju smo se spet znašli v težavah, saj nekatere članice STO umikajo svoje zaveze, ki so jih sprejele na Baliju. 
Če bom potrjena za komisarko, si bom še naprej konstruktivno prizadevala za večstranski trgovinski dogovor, ki 
bo uspešno zaključil razvojno agendo iz Dohe ter nam omogočil sodelovanje glede novih vprašanj in izzivov. 
Hkrati zaradi težav glede razvojne agende iz Dohe ne smemo misliti, da je sistem STO v težavah. Delo rednih 
odborov, pregled trgovinske politike in reševanje sporov ostajajo pomemben del mednarodnega gospodarskega 
upravljanja in so v svoji učinkovitosti precej daljnosežnejši kot katera koli druga večstranska institucija. Seveda 
zgolj konstruktivni pristop EU ne bo mogel zagotoviti močnega in dobro delujočega večstranskega sistema –
svoje obveznosti bi morale izpolniti tudi druge države. 

Še ena prednostna naloga bo seveda zaključek tekočih pogajanj. Predvsem pogajanja z ZDA in Japonsko bi 
morda lahko zaradi obsežnosti že obstoječe trgovine prinesla precejšnjo rast gospodarstvu EU. V tem sporazumu 
in drugod bom zagotovila ohranitev visoke ravni evropskega varstva na področju varnosti, zdravja, socialne 
zaščite in varstva podatkov ter naše zavezanosti kulturni raznolikosti. 

Čeprav sta sporazuma z ZDA in Japonsko pomembna, imamo tudi druge naloge. Naš naslednji ključni izziv je 
okrepitev gospodarskih odnosov z velikimi gospodarstvi v vzponu. Jasno je, da bi lahko gospodarska rast teh 
držav prek trgovinske politike spodbudila tudi rast v Evropi. Vprašanje je, kako naj eno za drugim oblikujemo 
svoje povezave prek kombinacije dvostranskih, mnogostranskih in večstranskih odnosov. 

Menim, da naše dejavnosti v zvezi z dvostranskimi in mnogostranskimi sporazumi ne nasprotujejo 
večstranskemu sistemu, temveč nam lahko kot vmesni koraki pomagajo pri postopni vrnitvi v Ženevo. Jasno je, 
da bi lahko predvsem v zvezi z novimi pravili, razvitimi v okviru teh sporazumov na področjih, ki jih trenutno ne 
zajema STO, postale naš prispevek h globalni razpravi o prihodnosti večstranskega gospodarskega upravljanja.

Pogajanja o sporazumih so le pol naloge, zagotoviti moramo tudi njihovo uspešno izvajanje, torej da lahko naša 
podjetja v celoti izkoristijo priložnosti, ki jih ustvarijo. Trenutno je v veljavi večje število sporazumov o prosti 
trgovini, nekateri pa se uporabljajo začasno oziroma se bodo kmalu začeli uporabljati. Zato se nameravam 
intenzivno posvetiti izvajanju naših trgovinskih sporazumov. Strategija dostopa na trg že določa podlago za 
dobro sodelovanje med gospodarskimi subjekti, Komisijo, delegacijami EU ter državami članicami in njihovimi 
veleposlaništvi pri skupnih prizadevanjih za odprtje trgov in zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev. Temu 
delu bom namenila politično pozornost, ki mu zaradi njegove pomembnosti pripada.  

Prav tako bom sodelovala s kandidatom za podpredsednika Jyrkijem Katainenom in trgovinsko politiko 
uporabljala kot močno politiko neposrednih tujih naložb. Že zdaj je Evropa najpomembnejši vir in prejemnik 
neposrednih tujih naložb na svetu, zato bi si morali prizadevati, da po zaslugi svojega odprtega, dobro 
reguliranega in inovativnega gospodarstva ostanemo glavni cilj naložb. 

Tesno bom sodelovala tudi z visoko predstavnico in podpredsednico Komisije Federico Mogherini, kandidatom 
za komisarja Nevenom Mimico in kandidatom za komisarja Dimitriosom Avramopoulosom pri krepitvi našega 
strateškega partnerstva z Afriko. 

Kar zadeva zakonodajne pobude, je bil naš dnevni red v preteklih letih precej natrpan, saj smo morali svoja 
orodja trgovinske politike prilagoditi novim razmeram, nastalim zaradi Lizbonske pogodbe.  Moja prednostna 
naloga bo podpiranje zaključnih korakov zakonodajnih ukrepov, ki še niso bili sprejeti. V zvezi z novimi 
pobudami namerava Komisija v drugi polovici leta 2015 predložiti predloge za pregled uredbe o nadzoru izvoza 
blaga z dvojno uporabo.  V prihodnjih mesecih se bo odločalo tudi o dodatnih pobudah glede na splošne 
prednostne naloge Komisije.  

Na vseh stopnjah razvoja in izvajanja trgovinske politike nameravam EP izčrpno obveščati ter redno in odprto 
razpravljati z vami v okviru tega odbora. 
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Upoštevala bom vaše splošne prednostne naloge politike v luči prejšnjih sporočil o politikah ter vam prisluhnila 
pri oblikovanju novih smernic. 


