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VASTAUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN 

KYSYMYKSIIN KOMISSION JÄSENEHDOKKAALLE 

Olivér VÁRHELYI 

Naapuruuspolitiikka ja laajentuminen 

 

1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen riippumattomuus 

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa ko-
mission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vas-
tuualueellanne? Mikä motivoi Teitä? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman 
laatimiseen? Miten aiotte sisällyttää sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuo-
linäkökulman kaikkiin toiminta-aloihin vastuualueellanne?  

Mitä takeita voitte antaa Euroopan parlamentille riippumattomuudestanne ja miten varmis-
tatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne aseta kyseenalaiseksi tehtävienne 
hoitoa komissiossa?  

 

Olen työskennellyt koko työurani virkamiehenä ja pyrkinyt edistämään Euroopan yhdentymistä. 
Aloitin työni Unkarin julkishallinnossa vuonna 1995 juuri silloin, kun Unkarin matka kohti Euroopan 
unionin jäsenyyttä käynnistyi. Olin mukana tiimissä, joka koordinoi liittymisprosessia ensin 
Budapestissä ja sen jälkeen Unkarin EU-edustustossa Brysselissä. Opin ymmärtämään ja tuntemaan 
perusteellisesti kaikki liittymisprosessin osatekijät. Osallistuminen tähän historialliseen prosessiin oli 
ainutlaatuinen kokemus, joka säilyy mielessäni ja ohjaa minua koko elämäni ajan. 
 
Olen siitä lähtien palvellut maatani ja Euroopan unionia eri tehtävissä sekä Unkarin 
valtionhallinnossa että Euroopan komissiossa. Olen toiminut vuodesta 2011 alkaen Unkarin Coreper 
I -edustajana ja vuodesta 2015 alkaen Coreper II -edustajana. Näissä tehtävissä olen osallistunut 
Euroopan unionin poliittiseen päätöksentekoon korkeimmalla tasolla.  
 
Olen myös osoittanut kykeneväni edistämään Euroopan unionin yleistä etua toimiessani päällikkönä 
Euroopan komission yksikössä, jonka vastuulla oli luoda eurooppalainen yhtenäispatentti osana toista 
tiiviimmän yhteistyön prosessia EU:ssa.  
 
Rakentaessamme Euroopan unionia meidän ei pidä joutua valitsemaan kansallisten ja Euroopan 
etujen välillä – meidän on yhdistettävä ne ja työskenneltävä yhteisen edun hyväksi. Aion jatkaa 
työtäni tämän periaatteen mukaisesti yhteisen edun hyväksi. 
 
Naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komissaarin tehtävä olisi minulle unelmien työ, 
johon olen hyvin valmistautunut. Tunnen syvää sympatiaa EU:n naapurimaita kohtaan ja ymmärrän 
hyvin niiden pyrkimykset päästä osaksi eurooppalaista perhettä tai ainakin luoda siihen läheiset 
suhteet. Samalla ymmärrän, että meidän on sovitettava näiden maiden pyrkimykset yhteen Euroopan 
unionin poliittisen kehityksen kanssa. Tämä hieno mutta erittäin haastava tehtävä, joka on keskeinen 
EU:n tulevaisuuden kannalta, motivoi minua erittäin voimakkaasti.  
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Aion varmistaa, että valitun puheenjohtajan poliittiset suuntaviivat pannaan asianmukaisesti 
täytäntöön EU:n suhteissa naapurimaiden kanssa, ottaen huomioon kaikki niiden väliset erot. Tuen 
vahvasti komission sitoumusta vahvistaa siteitä ihmisten, kansojen ja instituutioiden välillä. Olen 
myös sitoutunut kaikilta osin tukemaan uuden komission geopoliittista luonnetta. Keskeistä ovat 
avoimuus ja oikeudenmukaisuus mutta myös realistinen käsitys yhteisestä edusta yhä 
epävakaammassa ja turvattomammassa maailmassa.  
 
Komission puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin suuntaviivojen mukaisesti olen myös 
sitoutunut kaikilta osin työskentelemään uuden komission geopoliittisen luonteen edistämiseksi.  
 
Perussopimukset ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan ohjenuorani: oikeudet ja velvollisuudet 
kulkevat käsi kädessä, ja kaikkia ihmisiä – suuria ja pieniä, rikkaita ja köyhiä, miehiä ja naisia – on 
kohdeltava samalla tavalla.  
 
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo on EU:n perussopimuksiin kirjattu eurooppalainen perusarvo. 
Olen vahvasti sitoutunut lisäämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja parantamaan naisten ja tyttöjen 
mahdollisuuksia naapuruus- ja laajentumisalueilla sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan 
EU:n toimintasuunnitelman (GAP II) vuoden 2018 täytäntöönpanokertomuksen ”Tyttöjen ja naisten 
elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)” mukaisesti. Monilla naapurimailla on 
tällä alalla vakavia ongelmia, kuten sukupuolittunut väkivalta, naisten syrjäytyminen työmarkkinoilta 
ja omistusoikeuksien epätasainen jakautuminen sukupuolten kesken. Aion ottaa nämä kysymykset 
esille poliittisessa vuoropuhelussa ja tukea voimakkaasti sukupuolten välistä tasa-arvoa EU:n 
taloudellisen tuen kautta. Lisäksi haluan vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa Euroopan komission 
sisällä, mukaan lukien vastuullani olevissa yksiköissä. Haluan myös tukea kaikilta osin valitun 
puheenjohtajan tavoitetta, jonka mukaan täydellinen tasa-arvo on taattava komission hallinnon 
kaikilla tasoilla ennen tulevan komission toimikauden loppua. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä tasa-
arvoasioista vastaavan komissaarin kanssa.  
 
Velvollisuuteni on noudattaa tiukimpia eettisiä normeja ja velvollisuuksia Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 17 artiklan 3 kohdan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 245 ja 339 artiklan sekä komission jäsenten toimintasääntöjen mukaisesti. Olen täyttänyt 
sidonnaisuuksiani koskevan ilmoituksen, ja se on yleisön saatavilla. Jos sidonnaisuuksissani tapahtuu 
muutoksia, tulen päivittämään ilmoitustani.  
 
Pyrin aina välttämään tilanteita, joissa puolueettomuuteni ja riippumattomuuteni voitaisiin asettaa 
kyseenalaiseksi, ja ilmoitan komission puheenjohtajalle kaikista tilanteista, joihin voisi liittyä 
eturistiriitoja.  
 
2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa  
 
Miten arvioisitte roolianne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa 
ja selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta toiminnastanne ja alaistenne yksiköi-
den toiminnasta? Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön 
tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen tehok-
kaaseen seurantaan? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia hankkeita ja käynnissä ole-
via menettelyjä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasavertaisesti neuvoston kanssa? 
 
Tehtävä ja yhteistyö Euroopan parlamentin ja sen valiokuntien kanssa 
 
Jos nimitykseni naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavaksi komission jäseneksi vahviste-
taan, sitoudun kantamaan täyden poliittisen vastuun toimialani toiminnasta puheenjohtajaksi valitun 
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Ursula von der Leyenin minulle 7. marraskuuta lähettämän toimeksiantokirjeen mukaisesti. Kannatan 
täysin kollegisen vastuun periaatetta ja aion tehdä rakentavaa yhteistyötä kaikkien muiden kollegion 
jäsenten kanssa varmistaakseni toimintapoliittisten aloitteiden tehokkaan kehittämisen ja täytäntöön-
panon erityisesti, kun on kyse sisäisten politiikkojen ulkoisesta ulottuvuudesta.  
 
Aion myös huolehtia siitä, että minulla on hyvät yhteistyösuhteet unionin ulkoasioiden ja turvalli-
suuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa, jotta voimme työskennellä 
yhtenäisenä ja vahvana tiiminä.  
 
Olennaisen tärkeää on myös avoin, läpinäkyvä ja rakentava vuoropuhelu Euroopan parlamentin 
kanssa. Aion tehdä yhteistyötä parlamentin ja sen valiokuntien kanssa politiikan laadinnan ja poliit-
tisen vuoropuhelun kaikissa vaiheissa keskinäisen luottamuksen hengessä. 
 
Olen sitoutunut varmistamaan asianmukaisen parlamentaarisen valvonnan ja antamaan teille tietoa 
työstäni ajallaan ja kattavasti. Meidän on tehtävä läheistä yhteistyötä esimerkiksi tulevien rahoitus-
välineiden (naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ja liittymistä valmisteleva tuki-
väline III) viimeistelyssä. Pidän erittäin tärkeänä parlamentin ja neuvoston yhdenvertaisen kohtelun 
periaatetta ja kunnioitan täysin niiden institutionaalisia rooleja. Tässä ei ole kyse pelkästään tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen vaatimuksesta, vaan tämä on välttämätöntä myös komissaareille, koska kol-
legion jäseninä he ovat vastuussa kansalaisten suoraan valitsemille Euroopan parlamentin jäsenille.  
 
Aion huolehtia säännöllisestä tiedonkulusta asiaankuuluvien parlamentin valiokuntien puheenjohta-
jien kanssa. Lisäksi aion jatkaa komission yhteydenpitoa parlamentin valtuuskuntien ja työryhmien 
kanssa. 
 
Aion myös varmistaa, että Euroopan parlamentin jäsenten komissiolle esittämiin kysymyksiin omalla 
vastuualueellani vastataan nopeasti ja tarkasti. Olen valmis osallistumaan säännöllisesti Euroopan 
parlamentin täysistuntoon, valiokuntien kokouksiin ja kolmikantaneuvotteluihin. 
 
Avoimuus 
 
Valitun puheenjohtajan von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa korostetaan, että toimielinten 
olisi oltava avoimia ja toimittava moitteettomasti avoimuuskysymyksissä, jotta kansalaisten luotta-
mus Euroopan unioniin palautuisi. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
kanssa avoimuuden lisäämiseksi koko lainsäädäntöprosessissa. Kansalaisten olisi tiedettävä, millaisia 
näkemyksiä me puolustamme lainsäädäntöprosessissa, sillä toimielinten tehtävä on palvella kansa-
laisia, tavata heitä ja keskustella heidän kanssaan. Olen täysin sitoutunut toteuttamaan Euroopan par-
lamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen ja paremmasta lainsäädännöstä teh-
dyn toimielinten välisen sopimuksen laaja-alaiset määräykset, jotka koskevat avoimuutta ja tiedon-
kulkua. Aion varmistaa, että näitä määräyksiä noudatetaan jäsennellyssä vuoropuhelussa ja muussa 
yhteydenpidossa parlamentin valiokuntien kanssa.  
 
Vastuualueeseeni kuuluvat toimintapoliittiset ehdotukset perustuvat asiantuntijoiden ja yleisön asi-
anmukaiseen kuulemiseen parempaa sääntelyä koskevien periaatteiden mukaisesti. Aion tämän ko-
mission jäsenenä myös jatkaa pyrkimyksiä tiedottaa kansalaisille komission roolista EU:n toimielin-
rakenteessa.  
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Lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen seuranta 
 
Komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen tukee Euroopan parlamentin aloiteoikeutta. 
Hän on sitoutunut siihen, että komissio antaa parlamentin jäsenten enemmistön hyväksymien päätös-
lauselmien jatkotoimena lainsäädäntöehdotuksia ottaen kaikilta osin huomioon suhteellisuutta, tois-
sijaisuutta ja parempaa lainsäädäntöä koskevat periaatteet. Tuen kaikilta osin tätä sitoumusta. Aion 
työskennellä tiiviisti parlamentin kanssa SEUT-sopimuksen 225 artiklan nojalla annettavien päätös-
lauselmien käsittelyn kaikissa vaiheissa. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä asianomaisten parlamentin 
valiokuntien kanssa ja olla aktiivisesti läsnä SEUT-sopimuksen 225 artiklan nojalla annettavien pää-
töslauselmien valmistelun aikana. Tämä parantaa vuoropuhelua ja lisää luottamusta ja tunnetta siitä, 
että työskentelemme yhdessä saavuttaaksemme yhteisen päämäärän.  
 
Komissio sitoutuu vastaamaan parlamentin päätöslauselmiin kolmen kuukauden kuluessa niiden hy-
väksymisestä puitesopimuksen mukaisesti. Komissio varmistaa prosessin poliittisen valvonnan.  
 
Tiedotus ja asiakirjat 
 
Tietojen ja asiakirjojen toimittaminen on erittäin tärkeää Euroopan parlamentin ja komission välisen 
kumppanuuden syventämiseksi. Sen vuoksi aion kaikilta osin noudattaa näiden kahden toimielimen 
välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen ja paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten väli-
sen sopimuksen määräyksiä. Perussopimusten mukaan parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia lain-
säätäjiä. Aion varmistaa, että tätä periaatetta kunnioitetaan myös sen osalta, miten tietoja jaetaan vas-
tuualueillani. 
  
  
Kysymys 3. 

Miten aiotte parantaa edelleen komission ja parlamentin, erityisesti ulkoasiainvaliokunnan, vä-
listä vuoropuhelua ja yhteistyötä edellisten komission jäsenten sitoumusten ja hyvien käytän-
töjen pohjalta, erityisesti seuraavissa kysymyksissä: 

 – komission ja Euroopan parlamentin toiminnan parempi yhteensovittaminen esimer-
kiksi jakamalla järjestelmällisesti ennakkoon tietoa suunnitelluista aikatauluista, jotka koske-
vat julkaisuja (strategiat, tiedonannot), ministerikokouksia ja huippukokouksia, kansainvälisiä 
sopimuksia koskevien neuvottelujen aloittamista ja ihmisoikeusvuoropuheluja; 

 – yhteistyö ja tietojen jakaminen, myös kirjallisesti, ulkoasiainvaliokunnan kanssa kan-
sainvälisistä sopimuksista neuvoteltaessa, erityisesti panemalla välittömästi täytäntöön ne teks-
tin osat, joista on jo sovittu ennakkoon parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen 
sopimuksen 40 kohtaa koskevien neuvottelujen yhteydessä, kun kyse on komission toimivaltaan 
kuuluvista osista; 

 – ulkoasiainvaliokunnan oikea-aikainen kuuleminen EU:n ulkopolitiikan painopisteistä 
ja kannoista, erityisesti ennen uusien tai päivitettyjen EU:n tiedonantojen, strategioiden ja toi-
meksiantojen julkaisemista, laajentumispaketti mukaan lukien; 

 – kirjallinen arviointi siitä, miten parlamentin näkemykset on otettu huomioon päätös-
lauselmien hyväksymisen tai edellä mainittujen kuulemisten jälkeen; 

 – demokratiatukitoimia koskeva yhteistyö ja koordinointi, erityisesti koska Euroopan 
parlamentilla on näyttöä demokratiatukitoimien täytäntöönpanosta (etenkin neljän keskeisen 
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pilarin eli vaalitarkkailun, parlamenttien valmiuksien kehittämisen, välitystoiminnan ja vuo-
ropuhelun sekä ihmisoikeustoimien aloilla), kuten todetaan EU:n laajentumispolitiikasta 
vuonna 2019 annetussa tiedonannossa, jossa korostetaan parlamentin välitys- ja vuoropuhelu-
aloitteita. 

 
Puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin poliittisten suuntaviivojen mukaisesti tuen täysin 
hänen aikomustaan vahvistaa Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välistä erityissuhdetta. 
Aion tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa parlamentin ja komission välisistä suh-
teista tehdyn puitesopimuksen ja paremmasta lainsäädännöstä vuonna 2016 tehdyn toimielinten vä-
lisen sopimuksen määräysten täytäntöönpanemiseksi siltä osin kuin on kyse avoimuudesta ja tiedon-
kulusta näiden kahden toimielimen välillä.  
 
Yhteistyössä voimme vahvistaa Euroopan unionin ääntä ulkoisissa toimissa. Haluaisin tältä osin ko-
rostaa kuulemisen tärkeyttä toimintapolitiikkojen laadinnassa, mukaan lukien ulkopolitiikan paino-
pisteiden määrittämisessä. Komission ja Euroopan parlamentin välinen hyvä tiedonkulku on keskei-
sen tärkeää. 
 
Olen valmis vaihtamaan säännöllisesti näkemyksiä Euroopan parlamentin kanssa kaikissa vastuualu-
eeseeni sisältyvissä kysymyksissä. Tämä koskee myös rahoitusvälineiden täytäntöönpanoa. Lisäksi 
ohjeistan yksiköitäni olemaan Euroopan parlamentin käytettävissä ja osallistumaan tarvittaessa tek-
nisiin vuoropuheluihin. 
 
Puitesopimuksessa ja toimielinten välisessä sopimuksessa annettujen erityisten sitoumusten mukai-
sesti aion yhdessä korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa varmistaa yhteistyön 
sekä ajantasaisen ja kattavan tietojenjaon vastuullisen parlamentin valiokunnan kanssa kaikissa me-
nettelyn vaiheissa, kun on kyse kansainvälisten sopimusten neuvottelemisesta. Lisäksi aion varmis-
taa, että Euroopan parlamentin näkemykset ja suositukset otetaan huomioon.  
 
Olen valmis jakamaan parlamentin kanssa tietoja, järjestämään kuulemiset ajallaan ja vaihtamaan 
säännöllisesti näkemyksiä asianomaisen valiokunnan kanssa strategioista, vuosikertomuksista ja 
käynnissä tai vasta suunnitteilla olevista aloitteista ja toimeksiannoista. Olen myös valmis vaihta-
maan näkemyksiä valiokunnan kanssa laajentumispaketista heti kun komission kollegio on hyväksy-
nyt paketin ja ennen kuin se esitellään lehdistölle. Aion ilmoittaa kirjallisesti Euroopan parlamentille 
käynneistäni toimialueeseeni kuuluviin maihin. Lisäksi aion pitää yhteyttä ulkoasiainvaliokunnan pu-
heenjohtajiin, ryhmien koordinaattoreihin ja esittelijöihin kuullakseni parlamentin kannan ja vaih-
taakseni tietoja. Euroopan parlamentin ja kumppanimaiden kansallisten parlamenttien välisten ko-
kousten avulla voidaan lujittaa yhteistyötä ja lisätä keskinäistä ymmärrystä. Aion osallistua näihin 
kokouksiin aina kun aikataulu ja paikka sen sallivat. 
 
Olen sitoutunut tekemään tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa päätöslauselmien laatimi-
sessa ja niitä koskevissa keskusteluissa sekä vastaamaan päätöslauselmissa mainittuihin kysymyk-
siin, jotta voimme löytää parhaat keinot edistyä. Euroopan parlamentin päätöslauselmat ja järjestä-
miemme kuulemisten jatkotoimet otetaan huomioon, kun pohdimme erilaisia keinoja tehdä yhteis-
työtä kumppanimaiden kanssa joko kahden- tai monenvälisesti. 
 
Parlamentaarinen diplomatia on tärkeää varsinkin niissä maissa, jotka kuuluvat vastuualueeseeni. 
Olen halukas hyödyntämään tähänastista hyvää työtä. Tuen kaikilta osin parlamenttia ja luotan sen 
apuun tässä keskeisessä tehtävässä. 
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Odotan innolla tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa demokratian tukemiseksi. Pidän hy-
vin tärkeänä Euroopan parlamentin roolia välittäjänä ja vuoropuhelun edistäjänä vaikeissa tilanteissa.  
 
Aion tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa vaalitarkkailuvaltuuskuntien suosituksia 
koskevissa jatkotoimissa, jotta voimme tehostaa yhteisiin toimiin perustuvaa EU:n vaikutusta demo-
kratian tukemiseksi ja vakauden varmistamiseksi unionin lähialueilla. 
 
 
Kysymys 4. 

Miten arvioitte naapuruus- ja laajentumispolitiikkaa koskevien tehtävien jakautuvan teidän 
sekä unionin korkea edustajan / komission varapuheenjohtajan välillä, ja kuinka roolinne täy-
dentävät toisiaan? 

Tulen ulkosuhteista vastaavana komissaarina työskentelemään korkean edustajan / varapuheenjohta-
jan johdolla vahvempaa Eurooppaa maailmannäyttämöllä käsittelevässä komissaariryhmässä ja teke-
mään yhteistyötä myös muiden komissaarien kanssa.  
 
Naapurialueiden haasteet voidaan pyrkiä ratkaisemaan tehokkaasti vain unionin tason koordinoiduilla 
toimilla. Tiivis yhteistyö korkean edustajan / varapuheenjohtajan kanssa on keskeisen tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa EU:n ulkoisten toimien tehokkuus ja johdonmukaisuus ja tukea EU:n valmiuksia 
lujittaa rooliaan koko maailmassa. Näin EU:sta tulee vahvempi, johdonmukaisempi, näkyvämpi ja 
vaikuttavampi.  
 
Jos komissaarinimitykseni vahvistetaan, aion pyrkiä yhdessä korkean edustajan / varapuheenjohtajan 
kanssa varmistamaan, että toimintamme on toisiaan täydentävää ja että koordinoimme tuloksellisesti 
EU:n toimia ja strategioita. Aion auttaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa yhdistämään jäsen-
valtioiden näkemyksiä keskeisistä toimintapoliittisista kysymyksistä vastuualueeseeni kuuluvilla 
aloilla. Tämä käsittää säännöllistä ja rakentavaa yhteistyötä, painopisteiden selkeää määrittämistä ja 
päivittäistä yhteistoimintaa ja neuvottelemista. Erityisesti laajentumisneuvotteluja silmällä pitäen 
aion myös huolehtia tiiviistä koordinoinnista komission eri yksiköiden välillä, jotta voimme parhaalla 
mahdollisella tavalla tukea kumppanimaiden uudistuspyrkimyksiä ja niiden lainsäädännön lähentä-
mistä EU:n säännöstöön. 
 
Haluan yhdessä korkean edustajan / varapuheenjohtajan kanssa hyödyntää vahvuuksiamme, jotta 
voimme varmistaa unionin politiikkojen mahdollisimman suuren tehon ja vaikutusvallan. Ensisijai-
siin tavoitteisiini kuuluu yhteisen näkemyksen luominen siitä, mitkä ovat tärkeimmät salkkuuni kuu-
luvat alueet. Tämä toimii ohjenuorana suhteissani korkeaan edustajaan / varapuheenjohtajaan koko 
toimikauteni ajan. 
 
Kuten valitun puheenjohtajan toimeksiantokirjeessä todettiin, edustan komissiota 
ulkoasiainneuvostossa ja koordinoin tarvittaessa muiden kollegion jäsenten läsnäoloa. 
 
Kysymys 5. 

Miten aiotte varmistaa, että tulevien ulkoisen toiminnan rahoitusvälineiden (2021–2027) yhtey-
dessä tapahtuu parannuksia seuraavilla aloilla: 

 – parlamentin aito rooli välineiden (NDICI, IPA III) strategisessa ohjauksessa, mukaan 
lukien delegoitujen säädösten käyttö strategisten ohjelmointipäätösten hyväksymisessä ja par-
lamentin osallistuminen delegoituja säädöksiä laativiin komission asiantuntijaryhmiin, 
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 – hallinto, mukaan lukien ehdotus korkean edustajan / varapuheenjohtajan mahdolli-
sesti johtaman horisontaalisen ohjausryhmän perustamisesta kaikkien ulkoisten rahoitusväli-
neiden yleisen poliittisen koordinoinnin varmistamiseksi, 

 – vahva tuki jatkossakin lähialueille, myös siinä tapauksessa, että nykyinen Euroopan 
naapuruusväline korvataan yhdellä ainoalla EU:n ulkoista toimintaa koskevalla välineellä 
(NDICI). 

 
Toimielinten välinen tuloksellinen yhteistyö on keskeisen tärkeää EU:n päätöksenteon tehokkuuden 
ja legitimiteetin kannalta. Puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen haluaa vahvistaa Euroopan 
parlamentin ja komission välistä erityissuhdetta. Jos nimitykseni komissaariksi vahvistetaan, aion 
edistää tätä tavoitetta. 
 
Lisäksi aion varmistaa, että asiaankuuluvat parlamentin valiokunnat ovat mukana kaikissa vastuualu-
eeseeni kuuluvissa merkittävissä kehityssuuntauksissa ja että niille tiedotetaan etukäteen tärkeistä ta-
pahtumista ja keskeisistä neuvotteluista. Haluan, että taloudellista apuamme ohjaa tämä avoin, hedel-
mällinen ja oikea-aikainen poliittinen vuoropuhelu ja toimielinten välinen yhteistyö.  
 
Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä (NDICI) ja liittymistä valmistelevaa tu-
kivälinettä (IPA III) koskevissa kolmikantaneuvotteluissa voimme keskustella erilaisista keinoista 
parantaa poliittista ohjausta, samalla kuitenkin säilyttäen perussopimuksissa vahvistetun toimielinten 
välisen tasapainon. Keskeisiin tavoitteisiini näissä keskusteluissa kuuluu sen varmistaminen, että 
käytössä on edelleen tehokkaat hallintorakenteet, jotta rahoitusvälineiden avulla voidaan saavuttaa 
niille asetetut tavoitteet tehokkaalla, oikea-aikaisella ja vastuullisella tavalla.  
 
EU:n naapurialueita koskeva tavoitteemme on luoda aitoja kumppanuuksia, jotka perustuvat yhteisiin 
arvoihin ja päämääriin. Suunnitelmia laadittaessa on sen takia otettava avoimesti huomioon kumppa-
nimaiden erityistarpeet.  
 
Kumppanuudet naapurimaiden kanssa ovat keskeisen tärkeitä. Toimeksiantoni keskiössä on edelleen 
yhteistyön tehostaminen naapurimaiden kanssa tulevien haasteiden ja mahdollisuuksien osalta, jotta 
voimme edistää vakautta, turvallisuutta ja vaurautta Euroopassa ja sen ympäristössä.  
 
EU:n naapurialueille on ominaista suuri moninaisuus. Sen takia Euroopan naapuruuspolitiikan kes-
keisiä periaatteita ovat eriyttäminen ja omistajuus. Myös joustavuus on ratkaisevan tärkeää. Sekä 
itäinen että eteläinen naapurialue ovat tällä hetkellä räjähdysherkkiä ja epävakaita alueita. Toisaalta 
ne myös tarjoavat EU:lle paljon mahdollisuuksia ja etuja. Meidän on tulevan komission toimikauden 
aikana oltava valmiit vastaamaan tilanteen muuttumiseen Syyriassa, edistämään EU:n vankkaa sitou-
tumista Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, tukemaan demokratiakehitystä Algeriassa, jatka-
maan kattavia kumppanuuksiamme Marokon ja Tunisian kanssa sekä tukemaan kasvua edistäviä uu-
distuksia Georgiassa.  
 
EU:n ja naapurimaiden välisen erityissuhteen säilyttäminen edellyttää sellaista järjestelyä, joka pal-
velee unionin toimintapoliittisia tavoitteita ja painopisteitä naapurialueilla myös jatkossa mutta lisää 
samalla joustavuutta, jotta painopisteitä voidaan edistää nopeammin, tehokkaammin ja johdonmukai-
semmin. Uskon, että uusi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline (NDICI) on paras 
keino saavuttaa tämä tavoite. Siihen sisältyvät kaikki naapurimaiden kanssa tehtävää yhteistyötä kos-
kevat erityispiirteet. Siinä ehdotetaan naapurialueille tarkoitetun rahoituksen lisäämistä ja huomatta-
vaa kohdennettua joustovaraa, jota voidaan tarvittaessa kasvattaa uusiin tarpeisiin vastaamiseksi. Vä-
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lineeseen sisältyy myös erilaisia talousarviojouston mahdollisuuksia. Ne ovat jo osoittautuneet hyö-
dyllisiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, joka kuuluu tällä hetkellä Euroopan kehitysrahaston so-
veltamisalaan.  
 
Kysymys 6. 

Mitkä ovat painopisteenne naapuruuspolitiikan uudistamisessa, mukaan lukien tarpeisiin, an-
sioihin ja EU:n painopisteisiin perustuvan selvemmän (poliittisen, taloudellisen jne.) eriyttämi-
sen käyttöön ottaminen sekä ihmisoikeuksiin liittyvien ehtojen soveltaminen? 

 
Euroopan naapuruuspolitiikka on vuosien aikana ollut paljon pelkkää tukimekanismia laajempi kä-
site. Yhden toimintapoliittisen kehyksen pohjalta tehtävä yhteistyö naapurialueilla sijaitsevien kump-
paneiden kanssa on kattanut poliittisia, alakohtaisia ja taloudellisia näkökohtia. Meillä on käytös-
sämme vankka kehys, jolla on ollut keskeinen merkitys pyrittäessä turvaamaan EU:n ja kumppanei-
den yhteiset edut, ratkaisemaan yhteiset haasteet ja toteuttamaan aitoa yhteistä omistajuutta. 
 
Euroopan unionin vakauteen, kestävyyteen ja vaurauteen liittyvien etujen mukaista on pitää yllä eri-
tyissuhteita kaikkiin naapurimaihin. Perustana ovat EU:n keskeiset periaatteet, jotka koskevat yhteis-
työtä demokratian, ihmisoikeuksien, hyvän hallintotavan, sosioekonomisen kehityksen, turvallisuu-
den ja muuttoliikkeen aloilla.  
 
Olen sitoutunut hyödyntämään edelleen tätä kehystä, edistämään yhteistyömahdollisuuksia ja mah-
dollisuuksien mukaan tukemaan perustavanlaatuisia uudistuksia, jotka vahvistaisivat tehokkaasti kes-
kinäisiä etujamme. Aion edelleen lisätä eriyttämisperiaatteen soveltamista naapuruuspolitiikassa sen 
varmistamiseksi, että sillä on merkitystä kaikille kumppaneillemme, samalla kun pyrimme turvaa-
maan omat strategiset etumme. Aion hyödyntää täysin kaikkia mahdollisuuksia lujittaa kahdenvälisiä 
ja alueellisia suhteita seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa hyödyntämällä ehdotettua 
uutta rahoitusvälinettä, jonka mukaan eriyttämistä ja joustoa on tarkoitus kasvattaa edelleen EU:n 
tuessa kumppanimaille. Samalla pyritään turvaamaan EU:n naapuruuspolitiikan erityisluonne.  
 
Aion toimikauteni alussa edistää kumppanuuden painopisteiden tarkistamista ja päivittämistä koske-
vaa työtä kumppaneidemme kanssa erityisesti eteläisen naapurialueen osalta. Tässä työssä aion pyr-
kiä varmistamaan, että eriyttämisen ja joustavuuden periaatteita sovelletaan kaikilta osin EU:n etujen 
mukaisesti. Itäisen kumppanuuden osalta tarkoitukseni on syventää alakohtaista yhteistyötä kaikkein 
edistyneimpien kumppaneiden (Ukraina, Georgia ja Moldova) kanssa, työskennellä joustavasti ja 
pyrkiä nopeuttamaan assosiaatiosopimusten ja pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppa-alu-
eiden täytäntöönpanoa. Kuten valitun puheenjohtajan toimeksiantokirjeessä todetaan, aion esittää 
itäistä kumppanuutta koskevat uudet pitkän aikavälin toimintapoliittiset tavoitteet viimeistään vuo-
den 2020 puolivälissä tämän kumppanuuden tulevaisuudesta järjestetyn, juuri päätökseen saadun jä-
sennellyn kuulemisen pohjalta. 
 
Samalla kun tarkistamme kumppanuuden painopisteitä, ensisijaista on juurruttaa ihmisoikeudet, oi-
keusvaltioperiaate ja demokratia entistä tiiviimmin osaksi näitä poliittisia puitteita. Samanaikaisesti 
haluaisin korostaa sitä, että EU:n edun edistäminen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 21 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti ja kumppanimaiden etujen huomioon ottaminen eivät ole ristiriidassa EU:n 
arvoihin perustuvan asialistan kanssa. Keskeistä on edelleen kehittää tasavertaisten osapuolten välisiä 
aitoja kumppanuuksia yhteisten etujen pohjalta ja samalla edistää demokratian ja ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisia periaatteita poliittisen vuoropuhelun kautta. EU:n oma vakaus perustuu demokra-
tian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteiden kunnioittamiseen. Nämä periaatteet ja uudistusten 
edistäminen näillä aloilla ovat olennainen osa kaikkia kahdenvälisiä poliittisia kumppanuuksia Eu-
roopan unionista tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaisesti.  
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Komissio arvioi säännöllisesti kumppanimaiden sitoutumista ja saavutuksia tällä alalla, ja se voi so-
veltaa asteittaista ja oikeasuhteista lähestymistapaa maihin, jotka eivät noudata näitä periaatteita. Toi-
menpiteet vaihtelevat budjettitukimaksujen väliaikaisesta jäädyttämisestä EU:n rahoitussopimuksissa 
oleviin lykkääviin lausekkeisiin, jotka koskevat ihmisoikeuksien kunnioittamista. Vaikka EU:n tuen 
keskeyttäminen nähdään viimeisenä keinona, se on kuitenkin mahdollista, kuten Syyrian viranomai-
sille annetun taloudellisen tuen keskeyttäminen vuonna 2011 ja myöhemmin budjettitukioperaatioi-
den keskeyttäminen Moldovassa osoittivat.  
 
Keskeistä on tiukkojen ehtojen soveltaminen. Aion myös kiinnittää erityistä huomiota keinoihin, joi-
den avulla voidaan korostaa myönteistä kehitystä kumppanimaissa. Tältä osin tuen komission ehdo-
tusta säilyttää kannustimiin perustuva lähestymistapa (”enemmällä enemmän”) uudessa naapuruus-, 
kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineessä. Tarkoitus on palkita niitä naapurimaita, jotka edis-
tyvät demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, muuttoliikkeen alalla tehtävän yhteis-
työn, talouskehityksen sekä uudistusten aloilla. Aion ottaa oikeuksiin perustuvan lähestymistavan ja 
sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen edistämisen toimintani keskiöön. Aion hyödyntää ihmisoi-
keuksia ja demokratiaa koskevaa temaattista ohjelmaa ja eurooppalaiselle demokratiarahastolle anta-
maamme tukea varmistaakseni, että uudella välineellä edistetään tehokkaammin seuraavia tavoitteita: 
ihmisoikeuksien juurruttaminen, ihmisoikeuksien puolustajien, haavoittuvassa asemassa olevien ryh-
mien, suurimmassa vaarassa olevien ihmisten ja muiden vähemmistöjen tukeminen sekä tiedotusvä-
lineiden vapauden ja sananvapauden varmistaminen. 
 
Kysymys 7. 

Mitä ensisijaisia aloitteita aiotte tehdä suhteessa jäsenvaltioihin sen varmistamiseksi, että us-
kottavat jäsenyysnäkymät ovat mahdollisia ja että niissä voidaan edetä perussopimusten, Köö-
penhaminan arviointiperusteiden ja neuvottelukehyksen mukaisesti? Oletteko valmis tarkista-
maan edistymiskertomusten tietojenkeruumenetelmiä ja harkitsemaan uudenlaista raken-
netta, joka mahdollistaisi paremmin maiden vertailemisen eri alojen ja toimintapolitiikkojen 
suhteen?  

 Mihin käytännön toimiin ryhtyisitte, jos jokin laajentumisprosessissa mukana oleva 
maa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai harjoittaa sellaista politiikkaa, joka ei ole EU:n lain-
säädännön, arvojen ja periaatteiden mukaista erityisesti demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, 
oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja korruption torjunnan osalta? 

 Millaisia aloitteita voitaisiin harkita tässä yhteydessä liittymisprosessin elvyttämiseksi 
ja perustavanlaatuisten uudistusten edistämiseksi liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa eri-
tyisesti oikeuslaitoksen, oikeusvaltioperiaatteen ja tiedotusvälineiden vapauden aloilla? Millai-
sia aloitteita voitaisiin tarvittaessa tehdä opposition ja hallitsevien puolueiden välisen poliittisen 
vuoropuhelun tehostamiseksi liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa? Millaisia politiikan vä-
lineitä voitaisiin käyttää kansallisten parlamenttien toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi 
liittymisneuvotteluja käyvissä valtioissa, jotta kansallisten parlamenttien roolia liittymispro-
sessia voitaisiin vahvistaa?  

Miten arvioisitte lausuntoja, joita maanne pääministeri esitti vastuualueestanne ja tehtävis-
tänne Turkic Councilin (niiden valtioiden yhteistyöjärjestö, joissa puhutaan turkkilaisia kieliä) 
7. huippukokouksessa Bakussa? Olkaa hyvä ja arvioikaa näitä lausuntoja sekä EU:n laajentu-
mis- ja naapuruuspolitiikan että komission jäsenen aseman kannalta. 
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Valittu puheenjohtaja Ursula von der Leyen antoi toimeksiantokirjeessä yksiselitteisesti tehtäväkseni 
huolehtia Länsi-Balkanin laajentumisprosessin kestävästä ja nopeutetusta edistymisestä seuraavien 
viiden vuoden aikana arvioimalla kunkin ehdokasmaan ansioita ja pitämällä yllä uskottavaa 
mahdollisuutta tulevasta jäsenyydestä. Valittu puheenjohtaja totesi lisäksi selvästi, että komissio 
tukee ehdotuksia laajentumisneuvottelujen käynnistämiseksi Pohjois-Makedonian tasavallan ja 
Albanian tasavallan kanssa. Sain myös tehtäväkseni nopeuttaa rakenteellisia ja institutionaalisia 
uudistuksia ja keskittyä vahvasti perusasioihin eli oikeusvaltioperiaatteeseen, talouskehitykseen ja 
julkishallinnon uudistamiseen. 
 
Aion sitoutua täysin yhteistyöhön kaikkien jäsenvaltioiden kanssa näiden tavoitteiden saavutta-
miseksi. 

Tuen valitun puheenjohtajan näkemystä kaikilta osin ja aion panna sen kokonaisuudessaan täytäntöön 
yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.  
 

Jäsenvaltiot ovat toistuvasti korkealla tasolla korostaneet sitoutuneensa Länsi-Balkanin EU-jäsenyys-
näkymiin. Euroopan unionin jäsenyysehdot on määritelty selkeästi perussopimusten ja Kööpenhami-
nan arviointiperusteiden pohjalta. 

Myös laajentumisprosessi ja unionin jäseniksi pyrkivien maiden odotukset ovat selkeät. Jäsenvaltiot 
puolestaan ovat yhtä mieltä siitä, että prosessi perustuu oikeudenmukaiseen ja tiukkaan ehdollisuu-
teen ja kunkin maan omien ansioiden periaatteeseen. 

 
Komissio antoi vuonna 2018 strategian ”Uskottavat jäsenyysnäkymät ja EU:n tehostettu sitoumus 
Länsi-Balkanin maille”, jossa todettiin, että jäsenyysnäkymät edellyttävät käytännössä jatkuvia pon-
nisteluja ja peruuttamattomia uudistuksia. Edistyminen kohti EU-jäsenyyttä on prosessi, joka perus-
tuu objektiivisiin tosiseikkoihin ja ansioihin. Se riippuu kunkin maan saavuttamista käytännön tulok-
sista. Sen takia on tärkeää, että EU antaa maille tunnustusta edistymisestä aina kun siihen on aihetta. 
Aion toimikaudellani työskennellä ahkerasti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseni, että näin 
myös tapahtuu. Meidän on tunnustettava, että esimerkiksi Albania ja Pohjois-Makedonia ovat edis-
tyneet merkittävästi vaikeiden uudistusten toteuttamisessa ja täyttävät edellytykset neuvottelujen 
käynnistämiseksi. Jäsenyysneuvottelujen käynnistäminen näiden maiden kanssa lisäisi todennäköi-
sesti uudistushalukkuutta muissa alueen maissa ja kasvattaisi luottamusta laajentumisnäkymiin. Tur-
kin osalta yleisten asioiden neuvosto totesi 18. kesäkuuta 2019, että ”Turkin liittymisneuvottelut ovat 
[...] tosiasiassa pysähdyksissä. Uusien neuvottelulukujen avaamista tai sulkemista ei voida harkita”. 
 
Komissio on jo luonut vahvan perustan arvioinneilleen vuosikertomuksissa. Käytössä olevan rapor-
tointimenetelmän avulla varmistetaan, että edistymistä koskevan raportoinnin ohella korostetaan kul-
loistakin tilannetta tai edistymisen astetta jäsenyyteen valmistautumisessa. Raportointi on yhdenmu-
kaistettu, ja käytössä on selkeä arviointiasteikko, jonka avulla kukin maa voi selvästi nähdä oman 
tilanteensa keskeisillä aloilla. Tämä lisää prosessin läpinäkyvyyttä ja antaa kansalaisille ja kansalais-
yhteiskunnalle paremmat mahdollisuudet tarkastella uudistuksia. Myös jäsenvaltiot ja Euroopan par-
lamentti ovat olleet tyytyväisiä menetelmään.  
 
Mitä tulee keskeisiä arvoja koskevien rikkomusten havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen, laajentu-
mispakettiin sisältyy tosiseikkoihin perustuva ja oikeudenmukainen edistymisen arviointi, ja sen puit-
teissa annetaan käytännön suosituksia puutteiden korjaamiseksi. Komissio seuraa näiden suositusten 
jatkotoimia hyödyntämällä vakiintuneita välineitä, kuten vakautus- ja assosiaatiosopimusten mukai-
sia oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kokouksia ja vertaisarviointeja. Liittymisneuvotteluja käyvien 
maiden kanssa sovittuihin neuvottelukehyksiin sisältyvät suojatoimenpiteitä koskevat säännökset (ns. 



11 
 

epätasapainolauseke) antavat meille mahdollisuuden keskeyttää muita neuvottelulukuja koskevat toi-
met, mikäli edistyminen oikeusvaltioperiaatetta koskevien lukujen (luku 23: oikeuslaitos ja perusoi-
keudet; luku 24: oikeus, vapaus ja turvallisuus) osalta viivästyy merkittävästi verrattuna koko neu-
votteluprosessin edistymiseen. Teen tarvittaessa epäröimättä päätöksen teknisten valmistelujen kes-
keyttämisestä muita lukuja koskevien neuvottelujen osalta. Samalla jättäisin antamatta suosituksen 
uusien neuvottelulukujen avaamisesta ja/tai avoinna olevien neuvottelulukujen sulkemisesta kunnes 
epätasapainotila olisi korjattu.  
 
Luonnollisesti voimme edelleen myös keskeyttää neuvottelut, jos vapauden, demokratian, ihmisoi-
keuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen periaatetta ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan jatku-
vasti vakavalla tavalla.  
 
Aion varmistaa, että pyrimme huomattavan taloudellisen tukemme kautta kannustamaan jäseneksi 
haluavia maita saamaan aikaan tuloksia. Tarvittaessa voimme määrätä seuraamuksia uudistusten 
puuttumisen takia tai kohdentaa varoja uudelleen esimerkiksi kansalaisyhteiskunnalle. Komission eh-
dotus liittymistä valmistelevaa tukivälinettä (III) koskevaksi asetukseksi antaa entistä selvemmin 
mahdollisuuden mukauttaa taloudellisen avun laajuutta ja tuki-intensiteettiä sen mukaan, saavatko 
kumppanimaat aikaan tuloksia keskeisillä aloilla ja ovatko ne sitoutuneet uudistuksiin.  
 
Kansallisten parlamenttien tehokas toiminta on olennainen osa niitä poliittisia kriteerejä, jotka kaik-
kien ehdokasmaiden on täytettävä ennen kuin ne voivat liittyä EU:hun. Koska EU-jäsenyyden edel-
lyttämät uudistusprosessit kumppanimaissa ovat erittäin monimutkaiset, on äärimmäisen tärkeää, että 
kansallisten parlamenttien toiminta on vastuullista, vaikuttavaa ja läpinäkyvää ja että äänestäjillä on 
mahdollisuus olla yhteydessä parlamentin jäseniin. Olen sitoutunut tukemaan kansallisten parlament-
tien roolia liittymisneuvotteluissa ja niiden valmiuksien vahvistamista. Luotan tässä asiassa myös 
Euroopan parlamentin arvokkaaseen asiantuntemukseen. 
 
Liittymisprosessi on nykyään tiukempi ja kokonaisvaltaisempi kuin aikaisemmin. Onnistunut oikeus-
valtioperiaatteen ja demokraattisten arvojen juurruttaminen edunsaajamaihin riippuu viime kädessä 
kuitenkin poliittisesta tahdosta ja institutionaalisen vastarinnan voittamisesta. Jos jokin maa rikkoo 
niitä perusarvoja, jotka ovat keskeisiä koko liittymisprosessin kannalta, aion epäröimättä hyödyntää 
kaikkia saatavilla olevia välineitä kannustaakseni kumppanimaita kunnioittamaan näitä arvoja ja 
poistaakseni mahdolliset puutteet. 
 
Unkarin pääministeri esitti Unkarin poliittiset painopisteet Turkic Councilin jäsenille Bakussa 
pitämässään puheessa. Komissaarina ainoa päämääräni on panna täytäntöön Euroopan unionin 
poliittiset tavoitteet kaikkien laajentumis- ja naapuruuskumppaneiden osalta sekä laatia ja toteuttaa 
toimintapolitiikkoja Länsi-Balkanilla ja itäisellä ja eteläisellä naapurialueella aidosti 
eurooppalaisessa hengessä, kuten olen todennut vastausteni muissa osissa. Nämä poliittiset 
painopisteet heijastavat koko Euroopan unionin etuja ja perustuvat Euroopan parlamentin, neuvoston 
ja komission kannanottoihin. 
 
Mikäli nimitykseni vahvistetaan, sitoudun noudattamaan Euroopan komission toimintaa ja erityisesti 
komissaareja koskevia sääntöjä kaikilta osin. Aion ajaa unionin yleistä etua Euroopan unionista teh-
dyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Aion hoitaa tehtävääni täysin riippumattomasti. En 
pyydä enkä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Aion myös kaikilta osin noudattaa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 ja 339 artiklassa ja komission jäsenten toi-
mintasäännöissä vahvistettuja velvollisuuksia.  
 
 


