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Oktober 2020 – spremembe v Evropski komisiji 
 

V tem dokumentu so zbrane najpomembnejše točke in bistvene zaveze, ki so jih kandidati za 
podpredsednike in komisarje sprejeli na zaslišanjih v Evropskem parlamentu. Namen tega dokumenta je 
zagotoviti praktično in strnjeno podlago za spremljanje prizadevanj in ukrepov prihodnje Komisije.  
Izčrpen seznam vseh zavez in stališč, ki so jih izrazili kandidati, je na voljo v dobesednih zapisih vseh javnih 
zaslišanj, in sicer na spletnem mestu Evropskega parlamenta za zaslišanja v letu 2019, kjer so objavljena tudi 
pisna vprašanja in odgovori.  

Ta dokument vključuje dopolnilo, ki vsebuje zaveze, sprejete na zaslišanjih oktobra 2020.  

https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/spremembe-v-komisiji-v-letu-2020/introduction
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

FRANS TIMMERMANS 
Kandidat za izvršnega podpredsednika 
Evropski zeleni dogovor 

Kandidat za izvršnega podpredsednika Frans Timmermans je v Evropskem parlamentu 8. oktobra 2019 odgovarjal na 
vprašanja, ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Med zaslišanjem 
je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki 
mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo: 

 evropski zeleni dogovor in 
 podnebne ukrepe. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za 
podpredsednika prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-nizozemska
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Evropski zeleni dogovor  

„[...] evropski zeleni dogovor mora Evropo usmeriti k trajnostni 
prihodnosti in zagotoviti, da bodo vključeni vsi Evropejci in da 
ne bo nihče zapostavljen. Naš cilj je, da Evropa postane prva 
podnebno nevtralna celina na svetu. To lahko dosežemo do 
leta 2050, če pripravimo dober načrt in začnemo takoj.“ 

„Naša naloga je, da svojim državljanom jasno in konkretno 
pokažemo, da lahko z zelenim dogovorom rešimo težave in 
izboljšamo njihovo življenje zdaj, ne šele čez 20 ali 30 let.“ 

„Nacionalne pobude in lokalna delovna mesta, ki imajo 
podporo javnega in zasebnega financiranja ter evropskih 
podpornih programov, namenjena za izmenjavo znanja in 
zmogljivosti. Tako lahko po mojem mnenju evropski zeleni 
dogovor ljudem neposredno koristi.“ 

„[...] menim, da je ena od najbolj zapletenih nalog, s katero se 
bom moral spoprijeti, zagotoviti skupno razmišljanje in 
doslednost [v naših politikah] [...]. Ne delam si iluzij, da bom 
lahko vse uredil v 100 dneh. Ugotoviti, kje primanjkuje  
skladnosti, ter nato sprejeti ukrepe in zakonodajo, potrebne za 
odpravo teh neskladnosti, bo po mojem mnenju zelo 
zapletena naloga, vendar ena od najpomembnejših nalog, ki 
me čakajo v mojem resorju.“ 

„[...] zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, omejevanje 
globalnega segrevanja, zmanjšanje napadov na biotsko 
raznovrstnost so vprašanja, ki so povezana in jih moramo zdaj  
nujno obravnavati.“ 

„Gotovo bomo obravnavali strategijo za področje vodika, ker 
tudi verjamem, da je lahko Evropa resnično vodilna na tem 
področju. Če pospešimo svoja prizadevanja, bomo še vedno 
bi imeli prednost pred drugimi deli sveta. V to verjamem tudi 
zato, ker pri shranjevanju energije v vodiku ni izgube 
energije.“ 

Cilj zmanjšanja emisij za leto 2030 

„Takoj bom tudi začel z delom za zagotovitev ambicioznejših 
ciljev za leto 2030. Čim prej bom predložil zakonodajne  
predloge, ki nam bodo pomagali zmanjšati emisije za vsaj  
50 %, ali še bolje, za 55 %.“ 

„Mislim pa, da bo moje stališče močnejše, če ga lahko 
podprem z analizo, ki jo trenutno pripravljamo. [...] Ampak naj  
bom spet jasen: izredno bi bil presenečen, če bi bil rezultat 
tega kaj drugega kot vsaj 55-odstotno zmanjšanje do 
leta 2030.“ 

Vodenje mednarodnih pogajanj 

„Prizadevati si moramo, da bi druge prepričali, naj si tudi oni 
zastavijo višje cilje. Popolnoma sem zavezan krepitvi naše  

mednarodne podnebne diplomacije in uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja.“ 

Sklad za pravičen prehod 

„Potrebujemo namenski sklad za pravičen prehod za podpor o 
ljudem in skupnostim, ki so najbolj prizadeti, vključno s tistimi 
v industrijskih, premogovniških in energetsko intenzivnih 
regijah.“ 

„[...] vsi moramo imeti dosledne in skladne načrte [...]  
financirati moramo tudi stvari, pri katerih [...] ni tržnih sil, ki bi 
to naredile in tu moramo mi ukrepati.“ 

„Torej, kaj želimo vključiti v sklad za pravičen prehod: 
mešanico svežih finančnih sredstev v kombinaciji z 
nacionalnim sofinanciranjem, tudi v povezavi z različnimi 
skladi, ki jih že imamo – kot so kmetijski sklad, strukturni sklad, 
kohezijski sklad – in tudi s pomočjo EIB, ki je bila izredno 
uspešna s programom InvestEU, da se zagotovi velik dostop 
do sredstev za prehod na zeleno gospodarstvo.“ 

„Popolnoma jasno je, da bomo za ta prehod, zlasti v tistih 
državah, ki so še vedno močno odvisne od premoga, 
potrebovali veliko več sredstev, celo od tega, kar lahko 
zberemo s skladom za pravičen prehod. Vendar mi je tudi 
popolnoma jasno, da v premogu ni prihodnosti.“ 

Varstvo biotske raznovrstnosti 

„[...] predstavili bomo zanesljivo in ambiciozno strategijo za 
biotsko raznovrstnost za leto 2030 in [...] EU se mora na 
naslednji konferenci pogodbenic Konvencije ZN o biološki  
raznovrstnosti na Kitajskem oktobra 2020 zavzemati za najbolj  
ambiciozne zaveze, ki so mogoče.“ 

„Želim, da bi sodelovali z znanstveno skupnostjo, da bi lahko 
določili nekaj referenčnih meril, na podlagi katerih bi lahko 
nato oblikovali svoje politike, in to moramo narediti, preden 
gremo v Peking.“ 

„Zato si želim, da bi se Evropska unija na podlagi intenzivnega 
dialoga s tem Parlamentom izredno dobro pripravila na 
naslednjo konferenco o biotski raznovrstnosti [...], tako da 
bomo imeli pripravljene konkretne predloge, s katerimi bomo 
poskušali prepričati preostali svet, da moramo zdaj nujno 
sprejeti ukrepe za zaščito naše biotske raznovrstnosti.“ 

„Potrebujemo strategijo za ponovno pogozdovanje in sicer na 
način, ki ni v nasprotju z drugimi cilji. [...] Torej moramo na to 
gledati razumno in mislim, da to lahko naredimo le z 
vseevropsko strategijo za pomoč pri ponovne m 
pogozdovanju.“ 
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„[…] potrošniki morajo biti bolje informirani. [...]  Želim si, da 
jim bom lahko v nekem trenutku rekel, da je ta [proizvod] 
izdelan brez krčenja gozdov. Tega danes ne moremo reči. Zato 
moramo sodelovati z našimi mednarodnimi partnerji, da bo to 
mogoče v prihodnosti, saj je zdaj 80 % krčenja gozdov 
posledica iskanja novih obdelovalnih površin za pridelavo 
novih živil, in v nekaterih primerih to hrano neposredno 
uvozimo. Včasih je to celo krma, ki jo dajemo našim živalim, ki 
jih gojimo v Evropi. Torej moramo veliko narediti v zvezi z 
obveščanjem naših potrošnikov in tudi na tem področju 
sprejeti regulativne ukrepe.“ 

Cilj ničelne stopnje onesnaževanja 

„[...] Evropa mora napredovati v smeri ničelne stopnje  
onesnaževanje okolja, da bi se spoprijela z degradacijo in 
onesnaževanjem okolja ter obravnavala kakovost zraka in 
vode, nevarne kemikalije, industrijske emisije, pesticide, 
endokrine motilce in mikroplastiko.“ 

„Čist zrak v naših mestih ter čista voda v naših rekah in oceanih 
– to je tisto, kar potrebujemo, da bomo lahko bolj zdravo živeli 
na planetu, ki lahko vzdržuje vse človeštvo in na katerem je 
gospodarska rast v korist mnogih, ne le nekaterih, in 
zagotavlja delovna mesta za vse.“ 

Promet 

„[...] promet je eden od sektorjev našega gospodarstva, ki 
najbolj onesnažuje. Tega se moramo lotiti neposredno. Po 
vsej Evropi so ljudje odvisni od avtomobilov zaradi kakovost i  
svojega vsakdanjega življenja, pogosto tudi zaradi preživetja. 
Tega se zavedam in se ne zavzemam za Evropo brez 
avtomobila. V Evropi želim avtomobile brez emisij in želim, da 
ljudje uporabljajo čist javni prevoz.“ 

„Zmanjšati moramo emisije v letalskem in pomorske m 
sektorju, zlasti če želimo doseči podnebne cilje. Za to je 
potreben skrbno izbran nabor orodij. Vlagati moramo na 
primer v naše železnice.“ 

„Želim, da bi Evropa imela najboljše prometne sisteme na 
svetu.“ 

„[...] ETS [sistem trgovanja z emisijami] bi morali razširiti na 
pomorski promet. Vendar potrebujemo tudi širšo kombinacijo 
politik. Želim, da bi imeli zelena pristanišča. Želim, da bi lahko 
ladje prisilili v uporabo električne energije, ki jo imajo na voljo 
v pristaniščih, ne pa da kurijo najslabše gorivo, kadar so v 
mestih.“ 

„Potrebujemo tretjo generacijo biogoriv. Lahko so 
konstruktiven del naše mešanice energijskih virov, saj bomo 
na nekaterih področjih, na primer v letalstvu, verjetno 
potrebovali več biogoriv. Morda nimam dovolj domišljije, 
vendar ne pričakujem, da se bo v bližnji prihodnosti močno 
povečal obseg letenja na elektriko.“ 

Krožno gospodarstvo 

„Naše delo na področju krožnega gospodarstva moramo 
dvigniti na novo raven, pri čemer se moramo osredotočiti na 
trajnostne proizvode in preprečevanje odpadkov. Zmanjšati  
moramo količino odpadkov, jih ponovno uporabiti in 
reciklirati, da bi izkoristili njegov celoten potencial za 
nizkoogljično gospodarstvo. Predlagali bomo nov akcijski  
načrt za krožno gospodarstvo, ki se bo osredotočal na 
trajnostne proizvode in rabo virov, zlasti v sektorjih z 
intenzivno rabo virov, kot sta tekstil in gradbeništvo.“ 

Strategija „od vil do vilic“ za trajnostno hrano 

„[…] želim poudariti, da brez naših kmetov ne bomo dosegli 
svojih trajnostnih ciljev, zato moramo najti skupno kmetijsko 
politiko, ki bo to podpirala in bo tudi omogočala lojalno 
konkurenco za naše kmete, tudi na mednarodni ravni. Menim, 
da smo z reformami, ki jih je začel Phil Hogan, naredili že veliko 
v tej smeri, in preveriti moramo, na katerih področjih so 
možne izboljšave na podlagi načela ‚od vil do vilic‘.“ 

„[…] skupno kmetijsko politiko moramo obravnavati s tega 
vidika [financiranje intenzivnega kmetovanja] in ugotoviti, 
kako lahko evropskim kmetom zagotovimo prihodnost in 
pridelamo hrano, ki ne bo več onesnaževala. [...] kar je že bilo 
vključeno v reforme v Junckerjevem obdobju, vendar bo to 
tudi glavna in osrednja točka v politiki ‚od vil do vilic‘.“ 

„Zagotoviti moramo, da na mizo dajemo trajnostno hrano. 
Kmetom moramo zagotoviti možnost, da vzdržujejo naša 
podeželska območja in ustvarijo konstruktiven odnos med 
podeželjem ter bolj metropolitanskimi območji v Evropski  
uniji. Tega ne moremo narediti brez kmetov.“ 

„Moj namen je zagotoviti, da se oblikuje politika, [...] da se 
živinoreja lahko izvaja in tudi se izvaja na način, ki je okolju 
prijaznejši. Pripravljen sem trdo delati, da se dobrobiti živali 
nameni več pozornosti in da se uvedejo izboljšave na tem 
področju, ne glede na to, ali gre za vzrejo, prevoz ali zakol  
živali. To so ukrepi, ki bi jih [...] evropski organi morali nujno 
sprejeti.“ 

Davčne politike za uresničitev ciljev na področju 
podnebja 

„Moja ideja bi bila, da svojim mednarodnim partnerjem 
povemo, da bomo ta prehod na podnebno nevtralno celino 
izvedli do leta 2050. Da bomo to dosegli, bomo sprejeli 
določene ukrepe. Ti ukrepi bodo gotovo vplivali na naše  
gospodarstvo. Če boste sprejeli enake ukrepe ali primerljive 
ukrepe z enakim učinkom, bomo šli na to pot skupaj. Če tega 
ne boste naredili, nimamo druge izbire, kot da zaščitimo našo 
družbo in naše gospodarstvo, zato bomo morali uvesti davek 
na meji glede na emisije ogljika.“  
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„Po mojem mnenju se ne bo mogoče izogniti zmanjšanju in 
postopni ukinitvi subvencij, ki so še vedno namenjene 
fosilnim gorivom. Zavedam se, da potrebujemo zelo praktičen 
časovni načrt z mejniki, korak za korakom, o katerem lahko 
razpravljamo z državami članicami. Toda to je eno od 
najjasnejših in najočitnejših nasprotij, ki se jim moramo 
izogniti na poti naprej.“ 

„Naša direktiva o energiji je daleč od tega, kar bi morala biti, in 
jo moramo spremeniti. Poleg tega želim imeti možnost vsaj  
obravnavati obdavčitev kerozina, saj ne razumem, zakaj bi 
moral biti ta vir energije oproščen davka.“ 

Izvrševanje in izvajanje 

„No, pravila [direktive o kakovosti zunanjega zraka in podobne  
zakonodaje] so zelo jasna in menim, da bi morali narediti več 
za izvrševanje pravil v svojih državah članicah. [...] Ta 
zakonodaja je nujno potrebna, vendar se v številnih državah 
članicah ne izvaja. Mislim, da bo morala Komisija ostreje 
ukrepati, tako da bo sprožila postopke za ugotavljanje kršitev, 
in menim, da je moja osebna odgovornost zagotoviti, da se bo 
to zgodilo.“ 

„[...] zakonodajo o emisijah bomo izvrševali z vsemi  
instrumenti, ki jih imamo. Menim, da se je končalo obdobje, v 
katerem je avtomobilska industrija imela privilegiran položaj. 
Zagotoviti mora doseganje rezultatov. V preteklosti rezultatov 
ni dosegala, zdaj pa jih mora doseči in Komisija bo zagotovila, 
da to naredi.“ 

„[...] [V zvezi s tem], kar bom storil na področju odpravljanj a 
nasprotij v obstoječih politikah. Verjamem, da smo v zvezi s 
palmovim oljem z odločitvijo sedanje Komisije že naredili 
korak v pravo smer, vendar bomo morali preveriti še več vrst 
blaga, da bomo odpravili ukrepe, ki prispevajo h krčenju 
gozdov. Doseči moramo večjo preglednost, da bomo točno 
vedeli, kam to vodi, za to pa bo potreben tudi dialog z 
izvornimi državami. Te imajo seveda svoje zahteve glede 
pravične trgovine in odnosov z Evropsko unijo.“ 

Podnebni ukrepi 
Evropski podnebni zakon 

„V 100 dneh od nastopa funkcije bom predlagal, da se v 
zakonodajo vključi podnebni zakon s ciljem podnebne  

nevtralnosti EU do leta 2050. Ta zakon bo določal dolgoročno 
usmeritev za vse naše politike.“ 

„[…] Parlamentu želim predstaviti osnutek podnebnega 
zakona, v katerem je natančno določeno, kaj moramo doseči 
do leta 2050, poleg tega pa so v njem opredeljeni vmesni  
koraki, ki jih moramo narediti, da to dosežemo do leta 2050.“ 

„Iskreno verjamem, da nam bo ta podnebni zakon dal okvir, ki 
ga nujno potrebujemo za discipliniranje držav članic, da bodo 
pripravile dovolj konkretne načrte, iz katerih bo v grobem 
razvidno, skozi katere faze bomo morali iti, da bomo dosegli, 
kar moramo doseči do leta 2050. Nekatere države članice so 
že opravile nekaj dela, številne pa ga še morajo. V tem smislu 
menim, da je to najboljši okvir, ki ga lahko imamo za našo 
skupno prihodnost.“ 

Izvajanje zakonodajnih instrumentov 

„Pregledali in posodobili bomo našo obstoječo podnebno in 
energetsko zakonodajo. Jasno je tudi, da moramo razmisliti o 
dodatnih ukrepih, da bi dosegli naše cilje glede čistejšega 
prometa, manj energetsko potratnih stavb in bolj 
trajnostnega prehranskega sistema. Za zdaj še ne moremo biti 
zadovoljni s sabo.“ 

„Menim, da moramo sistem trgovanja z emisijami (ETS) 
razširiti na druge sektorje, kot sta letalski in pomorski sektor, 
vendar tudi verjamem, da bi lahko v obstoječi zakonodaji našli  
strožje norme v zvezi z emisijami ali na drugih področjih, če bo 
to potrebno. Prav tako bomo morali pregledati naše direktive 
o energiji in druge direktive.“ 

„Torej, da, verjamem, da obstajajo možnosti za boljše pravno 
urejanje. Da, verjamem, da obstajajo možnosti za bolj 
prilagojeno pravno urejanje. Verjamem tudi, da se je z 
izvajanjem ustreznih ocen učinka in z delovanjem Odbora za 
regulativni nadzor, ki proučuje to področje, pravno urejanje že 
izboljšalo. Prav tako verjamem, da moramo pregledati veliko 
obstoječih pravnih ureditev na številnih področjih in preveriti, 
ali ustrezajo svojemu namenu.“ 

Evropski podnebni pakt 

„Podnebni pakt bo združil pobude in zaveze skupnosti , 
podjetij in sosesk, da bodo med seboj izmenjevali znanje in 
podatke ter si pomagali in se navdihovali z dobro prakso in 
konkretnimi rezultati.“

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bil zagotovljen naknadno. Navedki izjav, podani v drugih jezikih, temeljijo na simultanem 
tolmačenju, ki je med zaslišanjem potekalo v živo. Simultano tolmačenje ne predstavlja uradno zabeleženega postopka. Na voljo je video posnetek 
zaslišanja. © Evropska unija, 2019. 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela 

MARGRETHE VESTAGER 
Kandidatka za izvršno podpredsednico 
Evropa, pripravljena na digitalno dobo 

Kandidatka za izvršno podpredsednico Margrethe Vestager je v Evropskem parlamentu 8. oktobra 2019 odgovarjala 
na vprašanja, ki so ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE), Odbora za notranji 
trg in varstvo potrošnikov (IMCO) ter Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON). Med zaslišanjem je sprejela 
več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je 
poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo naslednje: 

 Evropa, pripravljena na digitalno dobo, in 
 konkurenca. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za 
podpredsednico prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore. 
 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60707/margrethe-vestager-danska
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Evropa, pripravljena na digitalno dobo 

Dolgoročna strategija za industrijsko prihodnost Evrope 

 „Potrebujemo strategijo za evropsko industrijsko prihodnost , 
ki bo temeljila na tem, kar Evropo dela močno: na naši  
odprtosti in naši raznolikosti. Zato mora biti industrijska 
strategija namenjena vsem: mora biti okolju prijazna in 
temeljiti na lojalni konkurenci.“ 

„Ne moremo imeti industrijske strategije, ki ne upošteva 
ozelenitve našega gospodarstva in prehoda na ogljično 
nevtralno celino. Upoštevati moramo obe plati iste medalje.“ 

„Digitalizacija ima ogromen potencial za izboljšanje našega 
življenja, toda za sprostitev tega potenciala potrebujemo 
ustrezna pravila, da bi ljudje zaupali v digitalno preobrazbo. 
Služiti mora državljanom. Spoštovati mora naše temeljne 
vrednote.“ 

„Če bomo spodbujali inovacije, tudi v zvezi s tem, kako se 
organiziramo, bomo lahko veliko bolje izkoristili tehnologijo, 
ki jo že imamo, kar nam bo pomagalo, da pospešimo boj proti 
podnebnim spremembam. Deloma je to mogoče doseči z 
digitalnimi sredstvi, saj je mogoče virom slediti bolj, kot je bilo 
to mogoče prej.“ 

„Združili bomo celotne vrednostne verige – univerze, 
dobavitelje, proizvajalce – vse do tistih, ki reciklirajo surovine, 
ki se uporabljajo v proizvodnji.“ 

„Ta strategija [...] mora presegati enotni trg.“ 

„Z dobro industrijsko strategijo bo Evropa pripravljena tudi na 
digitalno dobo.“ 

Nova strategija za MSP 

„To delo [v zvezi z industrijsko strategijo] bo vključevalo 
oblikovanje nove strategije za podporo srcu evropskega 
gospodarstva – malim in srednjim podjetjem.“ 

„Najprej je seveda treba zagotoviti, da ta strategija ne bo 
namenjena le velikim podjetjem, saj Evropa nima le velikih 
podjetij, temveč tudi številna mala in srednja podjetja, tudi v 
industriji. Mnoga podjetja imajo podizvajalce, tudi več kot 
enega podizvajalca, kar je pomemben vidik evropske  
industrijske strukture kot take, strategija pa mora zajemati 
celotno industrijo.“ 

„Prav tako bi morali zagotoviti, da imamo instrumente, ki 
lahko zagotovijo financiranje. Junckerjev naložbeni načrt je 
zagotovil financiranje za 900 000 malih in srednjih podjetij in 

menim, da je to dober zgled, ki mu je treba slediti, če želimo 
dejansko zagotoviti financiranje in ljudem omogočiti 
napredek.“ 

Umetna inteligenca 

„[...] potrebujemo pravila, s katerimi bomo zagotovili, da se bo 
umetna inteligenca uporabljala etično, podpirala človekovo 
odločanje in ga ne bo spodkopavala. V prvih 100 dneh svojega 
mandata bom predstavila predloge za razvoj evropskega 
pristopa k umetni inteligenci.“ 

„Torej imamo dejansko nekaj, na podlagi česar lahko gradimo, 
ne le dohitevamo, temveč tudi razvijamo na področju umetne 
inteligence, v kvantnem računalništvu. Kjer imamo evropske  
programe, jih bo seveda treba financirati. Zato vas ponovno 
pozivam, da nam pomagate sprejeti proračun, da ne bomo 
izgubljali časa za te ključne naložbe. 

„[...] uspešni smo lahko le, če razvijemo umetno inteligenco, ki 
ji lahko zaupamo. Če razvijemo umetno inteligenco, ki izhaja 
iz temeljnih vrednot.“ 

 „[...] to vprašanje, kako se izogniti pristranskosti, bo eno 
glavnih vprašanj, ko bomo razpravljali o tem, kako vzpostaviti  
okvir, ki nam bo omogočil zaupanje v tehnologijo.“ 

„In rezultati [ocene etičnih smernic za zaupanja vredno 
umetno inteligenco] bodo na voljo do decembra. To bo 
seveda vplivalo na naše delo [...].“ 

„Saj je očitno potrebnih več naložb. Evropa je v tri- ali 
štirikratnem zaostanku na področju naložb v umetno 
inteligenco [...].“ 

Zakon o digitalnih storitvah 

„[...] obravnavati moramo pomisleke ljudi v zvezi s tehnologijo 
in v tem procesu vzpostaviti zaupanje. Delala bom na zakonu 
o digitalnih storitvah, ki vključuje nadgradnjo naših pravil o 
odgovornosti in varnosti v zvezi z digitalnimi platformami , 
storitvami in izdelki. Morda bomo morali urediti tudi način, 
kako podjetja zbirajo, uporabljajo in izmenjujejo podatke – 
tako da bo to koristilo celotni družbi.“ 

 „[...] pomembno je, da kar najbolje izkoristimo to, kar imamo, 
saj se nam mudi. Pomembno je pregledati tako imenovane  
digitalne pravice državljanov, tj. splošno uredbo o varstvu 
podatkov, da jih bodo lahko nacionalni organi v celoti 
izvrševali, in po možnosti zagotoviti tudi odziv na trgu, da 
bomo imeli vgrajeno zasebnost [...].“ 
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Obdavčitev digitalnega gospodarstva, skupna osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb, poročanje po državah 

„Pri prvem poskusu uvedbe davka na digitalne storitve nismo 
bili uspešni. Posamezne države članice so to nato storile same. 
To občudujem, saj očitno delajo nekaj izjemnega. Upam, da 
bo to ustvarilo nujen pritisk, da bomo našli globalno rešitev, 
globalni dogovor o tem, kako to narediti. Če se to ne bo 
zgodilo, menim, da bi morali to narediti sami. Torej, 
zavezujemo se, da bomo pripravili predlog, če do konca 
leta 2020 ne bo globalnega dogovora.“ 

„[...] imamo nekaj zelo pomembnih zakonodajni h 
dokumentov, ki niso bili sprejeti. Eden od njih je skupna 
konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb, kar  
je pomembno, saj bo lahko tudi v primeru, da začnemo 
govoriti o minimalnem davku od dohodkov pravnih oseb, 
najnižja stopnja davka brez pomena, če se bo mogoče  
poigravati z davčno osnovo. Zato potrebujemo oboje, če 
želimo napredovati na tem področju. Druga stvar, ki je še 
vedno nimamo, je javno poročanje po državah. V finančnem 
sektorju to deluje. Nazadnje, ko sem pogledala, smo še vedno 
imeli finančni sektor, torej javno poročanje verjetno ne 
povzroča prevelike škode. Menim, da bi vsak izvršni direktor 
lahko s ponosom navedel število zaposlenih, dejavnosti, 
promet, dobiček in plačane davke. To nam bo tudi omogočilo, 
da bomo imeli popolnoma drugačen pogled na obdavčenje , 
tudi kot posamezniki.“ 

„Menim, da dejansko obstajajo možnosti za uporabo 
člena 116. Zdaj imamo postopek, pri katerem je k sodelovanju 
vabljena vsaka država članica, toda člen 116 določa: če imajo 
država članica ali nekatere države članice določbe, ki 
škodujejo konkurenci, lahko začnete pogajanja s to državo 
članico, da bi te določbe spremenila. Če to ni uspešno, lahko 
vložite predloge in o teh predlogih odločate v običajnem ali 
rednem zakonodajnem postopku odločanja in po mojem 
mnenju bi morali proučiti, kaj bi to pomenilo. Nisem 
prepričana, da bo to gotovo privedlo do uspeha, menim pa, 
da je pomembno proučiti različna orodja iz Pogodbe in jih po 
potrebi uporabiti.“ 

Konkurenca 

Okrepitev izvrševanja pravil konkurence 

„Trgi se hitro spreminjajo, pravo pa se spreminja tako, kot se 
pač spreminja. Pri tem neizogibno prihaja do določene 
stopnje asimetrije. V zvezi s hitrostjo izvajanja zakonodaje  
obstaja omejitev, saj ne bomo nikoli sprejemali kompromisov 
glede predpisanega postopka. Na drugi strani pa bi morali 
imeti možnost delati čim hitreje. Prav zdaj imamo primer, ko 

poskušamo uporabiti to, kar imenujemo začasni ukrepi, pri 
čemer podjetje opozorimo: prenehati morate s tem, kar  
počnete, ker menimo, da škodujete konkurenci. Ko boste  
prenehali, bomo seveda proučili celoten primer, da dokažemo 
škodo, ki je bila storjena. To je seveda prvi primer v dvajsetih 
let, vendar po mojem mnenju dobro odraža dejstvo, kako zelo 
nam je pomembno, da pospešimo naše delo.“ 

„Kar zadeva razpustitev podjetja, je to orodje, ki ga imamo na 
voljo: to je mogoče narediti. Vendar sem zavezana, da za 
ponovno vzpostavitev lojalne konkurence uporabim najmanj  
intruzivno orodje, ker pa je razpustitev podjetja velika stvar, si 
moram seveda prizadevati, da bi preizkusila druga orodja, s 
katerimi bi lahko rešili položaj, v katerem smo.“ 

Pregled evropskih pravil konkurence 

„Živimo v zahtevnih časih, ki pomenijo tudi izziv pri 
izvrševanju pravil konkurence, saj se trgi hitro spreminjajo, 
pred nami pa so še večje spremembe. Človeška narava pa se v 
svojih osnovnih motivih, kot sta pohlep in strah, ne spreminja. 
Načela, na katerih temeljijo naša pravila konkurence, so danes 
prav toliko pomembna, kot so bila ob podpisu Rimske  
pogodbe pred več kot 60 leti. Zagotoviti pa moramo, da je 
način, kako uporabljamo ta načela, prilagojen svetu, ki se hitro 
spreminja. Zato bom nadaljevala s pregledom, ki smo ga začeli 
na področju protimonopolnih pravil ter pravil o združitvah in 
državni pomoči. V tem procesu bomo upoštevali in se opirali 
na spoznanja, ki smo jih pridobili ob proučevanju vpliva 
digitalizacije na konkurenco – vključno z neodvisnim 
poročilom treh posebnih svetovalcev, ki so ga predložili v 
začetku tega leta.“ 

„[...] začeli smo celovito prvo preverjanje ustreznosti, nato pa 
pregled velikega števila naših smernic. Eno področje se 
obravnava prednostno pred tem programom, in sicer 
smernice za sistem trgovanja z emisijami (ETS). Razlog je v 
tem, da želimo biti pripravljeni, ko se začne novo obdobje  
trgovanja. Pomembno je torej vedeti, da bomo v sorazmerno 
kratkem času začeli javno posvetovanje o tem.“ 

„[...] nadaljevali bomo. Še vedno imamo odprte primere in 
pravkar smo vse države članice pozvali, naj nam sporočijo, 
kako uporabljajo davčna pravila, da bi posodobili celotno 
gradivo, ki ga imamo od takrat, ko smo to pred nekaj leti 
zadnjič naredili.“ 

Industrijska strategija 

„[...] tukaj imamo dvojni izziv: na eni strani zagotoviti lojalno 
konkurenco na našem enotnem trgu, tako da bo za kupce in 
potrošnike dobro poskrbljeno, hkrati pa podpreti naša 
evropska podjetja, ko se srečujejo z nelojalno konkurenco 
zunaj Evrope.“
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„Trg javnih naročil v Evropi znaša 14–15 % evropskega BDP. To 
je 2 bilijona EUR. To je 2 z 12 ničlami v eurih. To je veliko 
denarja. Mi povabimo ljudi, naj pridejo in poslujejo, nismo pa 
povabljeni nazaj. Tam, od koder jaz prihajam, če nisi povabljen 
nazaj, teh ljudi ne vabiš več.“ 

Tuje državno lastništvo in subvencije 

„Seveda smo veseli vlagateljev, vendar morajo priti sem iz 
poslovnih razlogov. Eno od nerešenih vprašanj je seveda 
zagotoviti, da v primeru, ko državno podjetje iz tujine kupi  
evropsko podjetje, v Evropo ne pride tuja državna pomoč, ki 
bi spodkopavala enake konkurenčne pogoje. Na tem 
področju sodelujemo s sodelavci, ki se ukvarjajo s trgovino in 
enotnim trgom, da bi ustvarili funkcionalno orodje, ki ga žal še 
nimamo, je pa to pomembna prednostna naloga.“ 

Obvladovanje dvojnega resorja 
„[...] o neodvisnosti pri izvrševanju zakonodaje se ni mogoče  
pogajati, saj temelji na dokazih o zadevi, dejstvih, sodni praksi, 
ne pa na tem, za katero državo gre, njeni velikosti ali čemer 
koli drugem.“ 

„[...] imamo neodvisno svetovanje, ki ga zagotavlja naš glavni  
ekonomist, in svetovanje pravne službe.“ 

„Še vedno sem odgovorna svojim kolegom. Kadar gre za 
pomembno odločitev, jo seveda sprejmemo na kolegiju. 
Doslej na kolegiju še nismo imeli poglobljene razprave glede 
odločitev o konkurenci, seveda pa spremljamo vse postopke . 
Pred tem proučimo različne korake tedenskega sestanka vodij 
kabinetov, tako da gre res za odločitve kolegija, ker je to 
ustrezen postopek.“ 

„[...] menim, da bom imela zelo impresiven resor. Vendar bom 
zakonodajne predloge pripravljala s svojimi kolegi, in sicer s 
kolegi s področja enotnega trga in notranjih zadev. Ne bom 
jih pisala sama. Z njimi bom sicer sodelovala, vendar bodo 
posamezne predloge pisali moji kolegi.“ 

 „Prav tako upam, da boste imeli potrpljenje z mano, ko se 
bom vrnila in vas vprašala, kakšno je vaše mnenje. Kajti na 
nekatera od teh vprašanj vnaprej ne bomo imeli odgovora. 
Posvetovali se bomo z vami, prav tako pa se bomo posvetovali  
z nevladnimi organizacijami, civilno družbo in industrijo.“ 

„[...] še naprej bom odprto sodelovala z [Evropski m 
parlamentom] v vsaki fazi zakonodajnega postopka.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

VALDIS DOMBROVSKIS 
Kandidat za izvršnega podpredsednika 
Gospodarstvo za ljudi 

Kandidat za izvršnega podpredsednika Valdis Dombrovskis je v Evropskem parlamentu 8. oktobra 2019 odgovarjal na 
vprašanja, ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) ter Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te 
zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije 
Ursula von der Leyen, in vključujejo: 

 gospodarstvo za ljudi, 
 gospodarsko upravljanje ter 
 finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za podpredsednika 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191008-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62424/20190927RES62424.pdf
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PE 629.837 

Gospodarstvo za ljudi  

Cilji 

„[...] močno se želimo osredotočiti na vključujočo in trajnostno 
rast. Vzpostaviti želimo trdno povezavo med gospodarski m 
razvojem, družbenimi vprašanji in trajnostjo. Res je, da 
gospodarske rasti ne potrebujemo zaradi gospodarske rasti 
same, temveč zaradi blaginje ljudi.“ 

Evropski steber socialnih pravic – akcijski načrt 

„Predstavili bomo akcijski načrt za učinkovito izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic v EU.“ 

„Naj torej omenim nekaj konkretnih predlogov, ki so v 
pripravi. [...] pravna pobuda o dostojni minimalni plači, in sicer 
v prvih 100 dneh mandata; evropsko jamstvo za otroke; 
okrepljeno jamstvo za mlade; evropski sistem [po]zavarovanj a 
za primer brezposelnosti [...]; posodobljen program znanj in 
spretnosti; izboljšani delovni pogoji za platformne delavce [...]  
in nova evropska strategija za enakost spolov, ki bo 
vključevala ukrepe glede zavezujoče preglednosti plač.“ 

Vloga socialnega dialoga  

„[...] socialni dialog nameravamo razvijati še naprej.“ 

„Seveda smo v zvezi s tem pripravljeni razpravljati o 
zakonodajnih spremembah, a [...] socialni partnerji so v 
evropski semester že vključeni [...].“ 

„[...] vključitev socialnih partnerjev v evropski semester na 
evropski in nacionalni ravni, posvetovanja glede ključnih 
političnih predlogov [...], zagotavljanje podpore za krepitev 
zmogljivosti, vse to pa bomo razvijali še naprej.“ 

„[...] vedno smo zelo odločno poudarjali, da želimo upoštevati  
modele kolektivnih pogajanj različnih držav članic, zlasti tiste, 
ki zelo dobro delujejo, na primer modele nordijskih držav. [...]  
to je naše vodilno načelo in tako bo ostalo tudi v prihodnje.“ 

„Okrepiti moramo tudi učinkovitost in delovanje 
medpanožnega in sektorskega socialnega dialoga [...].“ 

„[...] tesno nameravamo sodelovati z evropskim odborom za 
socialni dialog za gradbeništvo.“ 

Sistemi socialne varnosti  

„[...] zagotoviti moramo, da [...] ljudje, vključno z delavci v 
digitalnem gospodarstvu in platformnimi delavci, [...]  
prispevajo k socialnim sistemom in so vanje vključeni.“ 

„[...] prenosljivost pokojnin v čezmejnih primerih [...] je pravica, 
ki bi morala biti mobilnim delavcem zagotovljena. Pripravljeni 
smo torej delati za izboljšanje dejanskih razmer.“ 

Protidiskriminacijski ukrepi in enake možnosti  

„[...] še naprej bomo spodbujali zagotavljanje ustreznih 
prihodkov in dohodkovne podpore [...] tistim, ki so v stiski. [...]  
načelo enakih možnosti je vzpostavljeno, Komisija pa ga bo še 
naprej dosledno uporabljala.“  

„V zvezi s enakostjo spolov bo med drugim pripravljena 
posebna strategija, v okviru katere se bosta na primer 
obravnavala dostop žensk do trga dela in razlika med 
plačami.“ 

„[...] v program Komisije bo vključena tudi nadaljnja podpor a 
za invalide.“ 

Davčna pravičnost 

„[...] pogoj za socialno pravičnost je davčna pravičnost.“ 

„Zagotovil bom, da bo boj proti izogibanju davkom ena od 
mojih prednostnih nalog [...]. Multinacionalke je treba 
učinkovito obdavčiti, da naši državljani in MSP ne bodo nosili 
nepoštenega davčnega bremena.“ 

Podpora za prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno 
preobrazbo 

„Moj [...] cilj bo s fiskalnimi, ekonomskimi in finančnimi  
politikami podpreti prehod na zeleno gospodarstvo in 
digitalno preobrazbo.“ 

„Prehod na zeleno gospodarstvo in digitalna preobrazba sta 
lahko uspešna le, če ju ljudje doživljajo kot socialno pravična. 
[...] Moj [...] cilj je torej zagotoviti, da se naše socialne politike 
razvijajo ob upoštevanju teh sprememb.“ 

„Ta [digitalni razkorak] je pomemben del našega programa 
znanj in spretnosti, saj ta znanja in spretnosti ljudje v digitalni 
dobi potrebujejo, jasno pa je, da jih primanjkuje.“ 

„[...] ljudi in regije, na katere prehod na zeleno gospodarst vo 
najbolj vpliva, bomo podprli prek novega sklada za pravičen 
prehod.“ 

„[...] tesno bomo sodelovali z Evropskim parlamentom, [...] da 
bi ugotovili, kateri dodatni elementi so potrebni in kako bi jih 
bilo mogoče vključiti v večletni finančni okvir, na primer sklad 
za pravičen prehod.“ 

Naložbeni načrt za trajnostno Evropo 

„[...] delovnih sklopov bo več. Prvi delovni sklop je finančni – 
zajema podporo iz proračuna EU in EIB za privabljanje naložb, 
pa tudi podporo v obliki svetovanja za pripravo upravičenih 
projektov. Ne potrebujemo namreč zgolj mobilizacije denarja, 
temveč tudi visokokakovostne projekte, ki dejansko 
omogočajo trajnostni prehod.“
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„[...] cilj je mobilizirati trajnostne naložbe v vrednosti enega 
bilijona eurov, in sicer s spodbujanjem pritoka zasebnih 
sredstev prek programa InvestEU in EIB, pri čemer želimo, kot 
veste, delež sredstev, namenjenih ukrepom na področju 
podnebnih sprememb, zvišati s 25 % na 50 %. Šlo bo za sveža 
finančna sredstva in druge prispevke iz proračuna EU.“ 

„[...] v zvezi s ciljnimi vrednostmi posojil EIB, ki sem jih omenil, 
gre v primerjavi s sedanjim stanjem za sveža finančna 
sredstva, ki zajemajo več deset milijard eurov.“ 

„Poleg tega bomo države članice spodbudili, naj za program 
InvestEU namenijo do 5 % sredstev iz skladov z deljenim 
upravljanjem, kar nam bo prav tako omogočilo pritok večjih 
količin novih finančnih sredstev.“ 

EIB kot podnebna banka 

„[...] najpomembnejši del preobrazbe EIB v podnebno banko 
je, da se delež njenega financiranja, ki je namenjen podnebju, 
s sedanjih 25 % poveča na 50 % [do leta 2025]. To je prvi 
pomemben korak, postopno opuščanje financiranja fosilne 
energije pa je del te strategije.“ 

„V zvezi z ocenami ste omenili 50 milijard EUR na leto. Z 
dodatnim financiranjem EIB lahko načeloma vsaj dve tretjini 
pridobimo tudi od projektnih partnerjev, torej najmanj  
45 milijard EUR na leto. Če torej govorimo o 10-letnem 
obdobju, nas to pripelje že do 450 [milijard] EUR.“ 

Ekonomsko upravljanje  

Preusmeritev evropskega semestra 

„Še naprej moramo krepiti evropski semester. Socialni vidiki že 
zdaj predstavljajo skoraj polovico naših priporočil za 
posamezne države. Nanje se nameravam osredotočati tudi pri 
našem prihodnjem ekonomskem upravljanju. V cilje semestra 
bomo vključili tudi cilje trajnostnega razvoja ZN za 
spodbujanje tako vključujoče kot trajnostne rasti.“ 

„V okviru semestra je treba redno spremljati napredek pri 
doseganju splošnih in konkretnih ciljev trajnostnega razvoja. 
V politike, povezane s prehodom na zeleno gospodarstvo, 
bomo vključili tudi sistemske vidike, kot so zelene naložbe, 
krožno gospodarstvo, učinkovita raba virov in pravičen 
prehod v vseh političnih sektorjih.“ 

„[...] proučili bomo način za vključitev trajnosti v postopek v 
zvezi z makroekonomskimi neravnotežji, imamo pa tudi 
zavezujoče cilje glede trajnosti, kot so cilji za zmanjšanje emisij 
v okviru drugih politik, na primer v okviru energetske unije, in 
zaveze glede izpolnjevanja Pariškega sporazuma.“ 

Poenostavitev Pakta za stabilnost in rast 

„[...] delovali bomo na podlagi poročila Evropskega fiskalnega 
odbora, ki vsebuje nekaj zamisli o poenostavitvi pravil iz Pakta 
za stabilnost in rast, v skladu s katerimi bi bilo mogoče pravila 
tudi enostavneje uporabljati in pojasniti širši javnosti, saj so ta 
pravila trenutno, kot vemo, dejansko prezapletena.“ 

„[...] v zvezi s fiskalnimi pravili EU se lahko pri svojem delu 
dejansko opremo na delo Evropskega fiskalnega odbora, 
povezano z merilom rasti odhodkov z referenčno vrednostjo 
za dolg, in na tako imenovano omejeno zlato pravilo. Seveda 

bo pomembno pridobiti širše soglasje, da dosežemo dogovor  
o načinu prilagoditve in poenostavitve naših fiskalnih pravil.“ 

„[V zvezi s skrajnimi omejitvami glede prožnosti Pakta za 
stabilnost in rast] menim, da v Evropi načeloma ne bi smeli 
postavljati preveč omejitev, temveč delovati na podlagi  
kompromisov. Na ta način deluje EU.“ 

Evropska stabilizacijska funkcija  

„[...] predložili smo dva predloga. Eden zajema program za 
podporo reformam, na podlagi katerega razpravljamo o 
proračunskem instrumentu za konkurenčnost in 
konvergenco. [...] Drugi predlog se nanaša na stabilizacijsko 
funkcijo: predložili smo konkreten predlog o evropski  
stabilizacijski funkciji za naložbe [...]. Sedaj proučujemo, v 
kolikšni meri lahko zagotovimo sinergijo med [...] predlogom 
o stabilizacijski funkciji in evropskim sistemom 
[po]zavarovanja za primer brezposelnost.“ 

Finančne storitve, finančna stabilnost in unija 
kapitalskih trgov 

Dokončanje bančne unije 

„[...] dokončanje bančne unije bo ena od prednostnih nalog 
Evropske komisije.“ 

„V Komisiji [...] bomo še naprej proučevali, kako se premakniti 
s sedanje mrtve točke oziroma trenutno zelo počasnega 
napredka na področju EDIS [evropskega sistema jamstva za 
vloge] v Svetu, pa tudi – kar je treba omeniti – v Evropske m 
parlamentu. [...] Da bi to omogočili, bomo po potrebi 
pripravljeni predlagati nove elemente za pospešitev razprav.“ 

„[...] poiskati moramo rešitev za to vprašanje likvidnosti pri 
reševanju, zato bomo na tem področju delali skupaj, tudi v 
sodelovanju z državami članicami in ECB. 

V zvezi z varnim vrednostnim papirjem je, kot veste, Komisija 
predložila zakonodajni predlog o vrednostnih papirjih, kritih z 
državnimi obveznicami. Svet tega dela žal ni nadaljeval, zato 
moramo premisliti, kako bi lahko to razpravo oživili.“ 

Finančne tehnologije in kriptosredstva 

„Predstavil bom novo strategijo, s pomočjo katere bi Evropa 
čim bolje izkoristila finančne tehnologije in bila konkurenčna 
na svetovni ravni.“ 

„[...] obravnavati moramo tveganja, kot so nelojalna 
konkurenca, kibernetska varnost in nevarnosti za finančno 
stabilnost. Evropa na primer potrebuje skupen pristop do 
kriptosredstev, kot je valuta libra. V zvezi s tem nameravam 
predlagati nov zakonodajni akt.“ 

„[...] libro bomo morali regulirati in nadzorovati na ravni EU, in 
sicer tako z vidika finančne stabilnosti kot z vidika zaščite 
vlagateljev [...].“ 

Dostop malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja 

„Nova Komisija bo predlagala nov sklad, ki bo malim in 
srednjim podjetjem pomagal pri uvrstitvi na borzo. Skupaj s 
sodelavci bom predlagal strategijo za zagotavljanje pomoči  
malim in srednjim podjetjem pri soočanju z izzivi, povezanimi  
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s prehodom na zeleno gospodarstvo, digitalizacijo in 
spremembami tržnih vzorcev.“ 

„Konkretna nova pobuda, ki jo nameravamo predlagati [...], je 
namenski javno-zasebni sklad za podporo pri prvih javnih 
ponudbah MSP [...], seveda pa moramo še proučiti pogoje in 
stroške dostopa MSP do organiziranih kapitalskih trgov.“ 

Nova strategija za zeleno financiranje 

„[...] še naprej bomo ambiciozni na področju trajnostnega 
financiranja, ki ga obravnavamo kot del in regulativno orodje 
našega prehoda na zeleno gospodarstvo.“ 

„Taksonomija bo zagotovila osnovo za več drugih ukrepov, 
vključno z uvedbo standardov o zelenih obveznicah, znakov 
za okolje in številnih drugih elementov. [...] taksonomijo bomo 
razširili tudi na druga področja.“  

„[Vzpostavitev] standarda o zelenih obveznicah EU, ki bi moral 
biti na voljo vsem vrstam evropskih in mednarodni h 
izdajateljev, ki kotirajo oziroma ne kotirajo na borzi [...], bom 
podprl in obravnaval v naslednjem mandatu Komisije.“  

„V zvezi s preglednostjo bodo morali izdajatelji zagotoviti 
podatke o vseh predlaganih uporabah premoženjske koristi 
ter svojih strategijah in postopkih, povezanih z zelenimi 
obveznicami.“ 

„Kmalu bomo objavili poročilo o preverjanju ustreznosti 
poročanja podjetij, vključno s pregledom direktive o 
nefinančnem poročanju, [...] na področje uporabe direktive pa 

nameravamo vključiti druge finančne institucije ter 
poenostaviti njihovo razkrivanje informacij.“ 

„Prizadevamo si tudi za ukrepe, namenjene trajnostnim in 
tradicionalnim finančnim akterjem in subjektom, da bi lahko 
ponovno proučili tveganja, povezana z okoljem, socialnimi 
zadevami in upravljanjem, pri dolžnostih upraviteljev 
premoženja in institucionalnih vlagateljev [...].“ 

Boj proti pranju denarja 

„[...] uporaba predpisov o preprečevanju pranja denarja v EU 
ni enotna. Posledično moramo ponovno premisliti o 
delovanju našega okvira. V zvezi s tem menimo, da je zelo 
koristno, če se določene naloge, povezane s preprečevanjem 
pranja denarja, in njihovo usklajevanje prenesejo na organ 
Unije.“  

„Menimo, da na ravni EU nedvomno obstaja veliko možnosti  
za boljše usklajevanje, kar vključuje izmenjavo informacij in 
uporabo dobre prakse, v primeru nesodelovanja pa morajo 
imeti organi [EU] tudi možnost neposrednega ukrepanja.“ 

Bančna bonitetna ureditev 

„[...] pri dokončanju standarda Basel III bomo morali 
upoštevati evropske posebnosti. [...] še naprej bomo 
spodbujali faktor za podporo MSP.“  

„Kot je navedel Baselski odbor za bančni nadzor, dokončanje  
baselskega sporazuma ne bi smelo privesti do bistveno večjih 
kapitalskih zahtev.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Kandidat za visokega predstavnika Unije za 
zunanje zadeve in varnostno politiko ter 
podpredsednika Evropske komisije 
 

 

Kandidat za visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednika Evropske 
komisije Josep Borrell je v Evropskem parlamentu na vprašanja poslancev odgovarjal 7. oktobra 2019. Med zaslišanjem 
je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki 
mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.  

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60709/josep-borrell-spanija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62426/20190927RES62426.pdf
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PE 629.837 

Bolj strateška, odločnejša in enotnejša Evropa v 
svetu 
„Svoje nacionalne suverenosti bi morali združiti in tako 
povečati moč posameznih držav članic [...]. [...] potrebujemo 
resnično povezano zunanjo politiko, ki združuje moč držav 
članic, ki sodelujejo v Svetu, z vsemi politikami, ki jih upravlja 
Komisija, in demokratično legitimnostjo Evropskega 
parlamenta.“ 

„Če me bo Evropski parlament potrdil kot podpredsednika in 
visokega predstavnika, se bom pri svojem delu osredotočil na 
povezavo zunanjih politik držav članic z zunanjim delovanjem 
Komisije.“  

„[...] da bi bili geopolitično pomembni, potrebujemo veliko 
več enotnosti, kot je imamo zdaj. Pri doseganju te enotnosti 
bom sodeloval z vsemi državami članicami, tako velikimi kot 
majhnimi.“ 

„[...] sistem EU mora bolj ustrezati svojemu namenu, se 
izogibati podvajanju in birokratskim postopkom ter 
zagotavljati zanesljivejšo in bolj poglobljeno strateško analizo. 
Menim, da tega ne počnemo dovolj. Ponovno moramo 
pridobiti samoiniciativnost in zagon za ukrepanje. Lahko 
sprašujete, lahko čakate, lahko upate, da boste od mene kaj  
dobili, najpomembnejše pa je to – ponovno pridobiti 
samoiniciativnost in zagon za ukrepanje.“ 

Hitrejše in učinkovitejše odločanje  

„Spomniti je treba, da je Svet za zunanje zadeve organ 
odločanja, ki sicer mora zagotavljati orientacijske razprave, a 
bolje bi bilo, da bi prišli do konkretnih rezultatov in skupni h 
ukrepov. Sem član Evropskega sveta. Moja naloga je, da 
Evropskemu svetu predstavim najpomembnejša vprašanj a 
zunanje politike. Ta naloga je enkratna priložnost in 
pripravljen sem jo izpolnjevati.“ 

„[...] vloga visokega predstavnika ni zgolj posredniške narave, 
[...] temveč zajema tudi proaktivnost na področju 
zmanjševanja razlik, ki neizogibno obstajajo med nami. [...]  
Zato bom presegel najmanjši skupni imenovalec. [...]“  

„Tvegal bom, da Svet ne bo sprejel mojih predlogov. Tvegal  
bom, da bom med svojimi sodelavci v manjšini. Poskusil bom 
na primer doseči, da se v določenih primerih uporabijo 
določbe same Pogodbe, da se nam ne bo treba vedno povse m 
strinjati. Glede sankcij, človekovih pravic in misij SVOP soglasj a 
nujno ne potrebujemo, saj nam Pogodba [...] to omogoča.“  

„[...] Začnimo z uporabo kvalificirane večine pri odločanju 
glede sankcij v primeru Rusije, glede človekovih pravic in 
mirovnih misij ter se izognimo potrebi po soglasju. Če lahko 
vzpostavimo to skupno strateško kulturo, lahko nadaljujemo 
z dogovarjanjem glede omenjenih vprašanj, povezanih s 

suverenostjo. [...] Postopati moramo torej korak za korakom, 
končni cilj pa je, da odločitve sprejme kvalificirana večina, ko 
je čas za to.“ 

Zagotavljanje boljše povezave med notranjimi in 
zunanjimi vidiki naših politik 

„[...] potrebujemo skladnost med notranjimi in zunanjimi 
politikami in na voljo imamo orodja za izvajanje politike moči. 
Naš izziv je, da jih združimo za izvajanje ene same strategije.“ 

„Menim, da je ena od glavnih težav evropske zunanje politike 
razdrobljenost, ki je posledica njene institucionalne strukture: 
Komisija ima nekatere funkcije, Svet druge ... V svetu, v 
katerem živimo, [...] pa moramo združiti vse naše  
zmogljivosti.“ 

„Člen 18 Pogodbe izrecno določa, da je moja naloga 
usklajevanje zunanjega delovanja Komisije. Zunanje politike 
(povsem zunanje) so eno, drugo pa so notranje politike z 
zunanjo razsežnostjo. Glede teh bom seveda moral sodelovati  
s predsednico.“ 

O ESZD 

„[...] Enakost spolov je eden od temeljev evropskih politik. [...]  
Enakost spolov v zunanji politiki ne pomeni zgolj enakosti  
moških in žensk na visokih položajih. To moramo doseči. [...]  
Če sem iskren, menim, da [do leta 2024] 50-odstotne  
zastopanosti ni mogoče doseči. [...] Dober cilj, za katerega si 
moramo prizadevati, je približno 40 %. Spomnim naj, da eno 
tretjino delavcev Evropske službe za zunanje delovanje 
zagotavljajo nacionalne diplomatske službe, ki morajo prav 
tako izpolnjevati zahteve glede števila žensk. Danes zato 
prihaja do nekakšnega konflikta, saj so visoko kvalificirane 
ženske v diplomatskih službah redke.“  

„Enakost spolov mora v diplomatskih in vojaških dejavnostih 
postati vrednota.“ 

„Institucionalni sistem Evropske službe za zunanje delovanje 
in Komisije ima, kot razumem, – pri čemer nikogar ne 
kritiziram – manj poudarka na politiki in več teže na postopkih. 
Menim, da moramo zagotoviti dejansko dodano vrednost pri 
vsem, kar države članice potrebujejo in želijo.“ 

O odnosih z državami članicami 

„Ministri za zunanje zadeve bi lahko visokemu predstavniku 
zelo pomagali. Ne morem biti povsod, na voljo pa je 28 – 
morda kmalu 27 – ministrov za zunanje zadeve, ki lahko 
pomagajo, zastavljajo vprašanja, delajo, govorijo in potujejo 
kot predstavniki, pristojni za določena vprašanja, ki jih njihove 
države poznajo mnogo bolje od drugih. Ta inovativni pristop 
bi lahko okrepil vključenost držav članic v evropsko zunanjo 
politiko.“ 

  



Zaveze, sprejete na zaslišanjih kandidatov za komisarje 
 

 
21 

O sodelovanju z Evropskim parlamentom 
„Parlament ima zelo pomembno vlogo [...] Je oblikovalec 
politik. Oblikujete zunanjo politiko Unije in če je vaš glas 
glasnejši, se vas tudi bolje razume. [...] Prizadevati si moram za 
nadaljevanje pozitivne dinamike, ki se je začela leta 2010 z 
izjavo o politični odgovornosti, kar vključuje posvetovanja s 
Parlamentom, in sicer na plenarnih zasedanjih, v odborih in 
posebnih odborih, v okviru katerih mu je treba predstaviti 
najobčutljivejše zadeve s področja zunanje, varnostne in 
obrambne politike.“ 

„Poleg tega se zavezujem, da bom poslance seznanil z vsemi  
ravnmi pogajanj o mednarodnih sporazumih – gre namreč za 
zahtevo, določeno v Pogodbi o Evropski uniji –, da bo vsaj  
petkrat letno potekalo skupno posvetovanje o izvrševanju 
proračuna SZVP ter da bodo znova oživela prekinjena 
pogajanja o izmenjavi informacij o mednarodnih sporazumi h 
v skladu z členom 40 Medinstitucionalnega sporazuma o 
boljši pripravi zakonodaje iz leta 2016.“ 

„Z veseljem bom tesno sodeloval z Evropskim parlamentom, 
saj verjamem v moč parlamentarne diplomacije in dobro vem, 
da imajo vaše resolucije, mediacije in misije za opazovanj e  
volitev bistveno vlogo pri oblikovanju verodostojne evropske  
zunanje politike.“ 

Varnost in obramba  
„Naša moč je v sposobnosti za povezovanje diplomacije, 
mediacije, kriznega upravljanja ter notranjih in zunanjih 
varnostnih vidikov [...].“  

„Obramba je del naše varnosti, včasih pa se grožnje začnejo 
daleč stran od naših meja. Nedavno smo vzpostavili  
instrument za razvoj uporabnejših obrambnih zmogljivosti. 
Doseči moramo še več.“  

„[...] nimamo skupne strateške kulture. Na tem področju smo 
sicer dosegli napredek s stalnim strukturnim sodelovanjem 
(PECSO) na politični ravni, Evropskim obrambnim skladom na 
industrijski ravni in misijami na operativni ravni. Na teh treh 
področjih smo napredovali. A to ni dovolj.“ 

„[...] zveza NATO je in bo ostala temelj našega skupnega 
zavezništva in naše kolektivne obrambe. Z razvojem evropske  
obrambe bomo okrepili Atlantsko zavezništvo, s povečanjem 
pomena zveze NATO pa bomo prispevali k bolj 
uravnoteženemu čezatlantskemu odnosu.“ 

„[...] Člen [42(7) Lizbonske pogodbe] je treba operacionalizirati 
[...]. Ta člen in drug člen – mislim, da člen 212 –, ki ureja skupni  
odziv na teroristične napade ali naravne nesreče, [...] bi bilo 
treba izvajati v obliki protokola. Določiti je treba način 
njunega izvajanja in seveda, kot sem že omenil, ste vi [Evropski  
parlament] oblikovalci zunanje politike [...]. Imeti moramo 
jasne smernice.“  

„Države članice na različne mednarodne misije po vsem svetu 
napotujejo 35 000 žensk in moških. To je izjemno, a storiti 
moramo več.“ 

„Naša poraba za vojaške namene zajema približno polovico 
belgijskega bruto domačega proizvoda. Presega porabo 
Kitajske. Presega porabo Rusije. Zaostajamo le za Združenimi 
državami. [...] naša zmogljivost pa je mnogo manjša zaradi  
razdrobljenosti in podvajanja. Sredstva moramo porabljati 
skupaj.“ 

„Na terenu moramo biti bolj operativni. Napotiti moramo sile 
in pri tem začeti v našem sosedstvu.“ 

„[...] sprejeli smo načrt za razvoj zmogljivosti, v katerem je 
opredeljenih 11 obrambnih prednostnih nalog. Te vključujejo 
[...] operacije za odziv na kibernetske grožnje, oskrbo z 
gorivom v zraku, obrambo pred balističnimi izstrelki. [...]“ „[...]  
Te zmogljivosti potrebujemo za operativno udejstvovanje , 
upoštevati pa moramo tudi njihovo združljivost in 
dopolnjevanje s prednostnimi nalogami zveze NATO.“  

„Stroški pomanjkljivega sodelovanja med državami članicami  
na področju varnosti in obrambe znašajo približno 
30 000 milijonov EUR na leto. Razviti moramo PESCO in 
Evropski obrambni sklad.“  

„Pozorni moramo biti tudi na upravljanje civilnih dejavnosti, ki 
so po mojem mnenju enako pomembne kot vojaške misije, 
zanje pa potrebujejo drugo, drugačno vrsto zmogljivosti: 
policiste, sodnike, generalne tožilce in druge strokovnjake.“ 

„[...] bojne skupine [...] ostajajo osnovno orodje za naš hiter 
vojaški odziv in so edine vojaške sile v Evropski uniji, ki so v 
pripravljenosti za napotitev v kratkem roku. Menim, da 
moramo povečati skupno financiranje, o katerem se trenutno 
razpravlja v kontekstu evropskega mirovnega instrumenta [...] , 
da bi zagotovili spodbudo za prihodnje napotitve [...].“ 

Nadzor nad neširjenjem in izvozom orožja 

„[...] smo na pragu obdobja jedrske nestabilnosti, saj so bili vsi 
sporazumi, ki zagotavljajo zaščito pred širjenjem in morebitno 
uporabo jedrskega orožja, eden za drugim odpovedani. Glede 
tega moramo v EU še naprej opravljati svoje delo in v Pogodbo 
vključiti neširjenje jedrskega orožja. To podpiramo prek treh 
stebrov, ki so: neširjenje, razoroževanje in miroljubna uporaba 
jedrske energije.“ 

„V zvezi z izvozom orožja menim, da moramo ohraniti skupno 
stališče iz leta 2008, menim pa tudi, da je treba to stališče 
temeljito posodobiti. Od leta 2008 je minilo veliko časa. Ta 
skupni standard evropskih držav o nadzoru izvoza orožja je 
treba spremeniti.“ 
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„Glede sporazuma iz leta 2008 se je treba ponovno pogoditi in 
najprej izmenjati informacije. Vedeti moramo, kaj vsaka 
posamezna država počne, kaj izvaža, komu in kako, ter po 
vzoru nekaterih držav spremljati uporabo tega orožja.“ 

Grožnje 

„Soočamo se s hibridnimi grožnjami, vključno z 
dezinformacijskimi kampanjami in kibernetskimi napadi, ki 
ogrožajo našo demokracijo. Zavedam se resnosti teh groženj 
in stremel bom k napredku.“ 

„Terorizem je seveda velika, zelo resna grožnja. [...] Kaj lahko 
EU stori [...], da bi jo preprečila? Imamo širok nabor  
instrumentov, kot so diplomacija, odnosi z državami, iz katerih 
je ta resna grožnja izvirala v preteklosti, vendar težave ne 
bomo mogli rešiti sami ...“ 

„[...] gre za postopek dezinformiranja, ki močno vpliva na 
demokratičnost naših držav. Dezinformacije bodo [...] ena od 
največjih težav, s katerimi se bomo spopadali v zvezi z umetno 
inteligenco. [...] Imamo tri sklope, pri čemer eden zajema 
vzhodno Evropo. Imamo enoto za hitro ukrepanje proti 
dezinformacijam. Imamo omejeno sposobnost posredovanj a. 
Morali bi imeti veliko več, saj bo težava postajala resnejša ...“ 

Človekove pravice 

„[...] Evropska unija ima na področju varovanja človekovih 
pravic vodilno vlogo, večjo do kogar koli drugega na svetu. 
Človekove pravice morajo biti sestavni del naših politik. 
Uveljavljanje človekovih pravic ne sme biti zgolj postransko, 
temveč osrednje vprašanje zunanje politike.“ 

„[...] države, ki imajo koristi od trgovinskih preferencialov, 
morajo delovati v skladu s konvencijami o človekovih pravicah 
in pravicah delavcev.“  

„[...] zagotavljam vam: zame človekove pravice niso zgolj 
okrasni element trgovinskih sporazumov. So njihov sestavni  
del, in sicer ne le med pripravo sporazumov, temveč tudi pri 
njihovem spremljanju in izvajanju. [...] Zagotovil bom, da bo 
klavzula o človekovih pravicah vključena v vse dvostranske  

trgovinske sporazume [...]“. „Imamo akcijski načrt [o 
človekovih pravicah] za obdobje 2020–2024. [...] Zdaj moramo 
proučiti, kako bi lahko te načrte izvajali v praksi. Parlament 
pozivam, naj z mano sodeluje, da bi zagotovili njihovo 
izvajanje in da bi EU ostala svetovni vzor na področju 
varovanja človekovih pravic.“ 

Prednostne naloge in izzivi  
Sosedstvo in širitev 

„Na začetku naj poudarim, da nameravam izvajati reforme in 
postopek povezovanja na Zahodnem Balkanu, podpirati  
demokracijo in ozemeljsko celovitost Ukrajine, obravnavat i  
izzive v našem južnem sosedstvu [...], razviti novo celovito 
strategijo za Afriko, oblikovati politično izpopolnjeno 
strategijo glede Azije, okrepiti sodelovanje z Latinsko Ameriko 
in ‚prenoviti‘ čezatlanske odnose [...]“. 

„Resnično verjamem, da sta Balkan in evropska vzhodna meja 
prednostni nalogi naše zunanje politike. Ne moremo trditi, da 
smo geopolitični, če ne znamo rešiti težav v našem 
neposrednem sosedstvu. [...] Morda se ne zavedamo ogromne  
grožnje, ki bi jo pomenila destabilizirana severna Afrika.“  

„[...] na Balkanu bi morali najprej odpreti meje [...]“. 

„Nekaj je jasno: Kosovo in Srbija morata doseči dogovor. [...] 
Da bi izpolnil to prednostno nalogo, bom storil vse, kar je v 
moji moči. Najprej bom obiskal Prištino.“ 

Migracije in podnebne spremembe 

„Evropski državljani trdijo, da sta največja izziva, s katerima se 
soočajo, podnebne spremembe in migracije. Oba izziva sta 
geopolitične narave, saj ju ne moremo reševati sami. [...]  
Podnebne spremembe [...] povzročajo nestabilnost in 
migracijske pritiske, s katerimi se bomo morali soočiti tako 
doma kot v tujini. Zato gre za geopolitični vprašanji. 

Migracije in azil imajo velike geopolitične posledice [...] . 
Migracije je treba v zunanjo politiko v celoti vključiti.“

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

MAROŠ ŠEFČOVIČ  
Kandidat za podpredsednika 
Medinstitucionalni odnosi in predvidevanje 

Kandidat za podpredsednika Maroš Šefčovič je v Evropskem parlamentu 30. septembra 2019 odgovarjal na vprašanja, 
ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za pravne zadeve (JURI), Odbora za ustavne zadeve (AFCO), Odbora za 
industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) ter Odbora za peticije (PETI). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so 
izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 medinstitucionalne odnose in boljše pravno urejanje ter 
 umestitev predvidevanja v središče oblikovanja politik. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za 
podpredsednika prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63062/20191001RES63062.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60711/maros-sefcovic-slovaska
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62428/20190927RES62428.pdf
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Medinstitucionalni odnosi  
Okrepitev posebnega partnerstva z Evropskim 
parlamentom  

 „Moja prednostna naloga bo naše sodelovanje nadgraditi in 
ga preoblikovati v posebno partnerstvo, ki temelji na 
medsebojnem zaupanju in vključuje naše državljane. 
Natančneje, predlagal bom, naj naše partnerstvo preseže 
zakonodajno razsežnost. Pomembnejšo vlogo bi moralo imeti 
v celotnem političnem ciklu.“ 

Okrepitev sodelovanja v fazi oblikovanja programa 

 „[...] v fazi oblikovanja programa pričakujem tesno 
sodelovanje med našimi institucijami. Kot veste, moram 
novoizvoljeno predsednico podpreti s pripravo delovnega 
programa Komisije. To bo moja prednostna naloga [...]. Že od 
prvega dne bom torej sodeloval s svojimi kolegi v Komisiji ter 
z vami, političnimi skupinami in konferenco predsednikov 
odborov v Parlamentu. Na ta način moramo sprejeti tudi 
skupno izjavo o zakonodajnih prednostnih nalogah naših treh 
institucij.“ 

Zaveza glede izvajanja ukrepov v zvezi z resolucijami 
Parlamenta o zakonodajnih pobudah v skladu s 
členom 225 PDEU 

“[...] pravica Evropskega parlamenta do pobude, ki bi 
zaznamovala začetek novega institucionalnega obdobja. Kot 
je napovedala novoizvoljena predsednica, se bo Komisija v 
primeru, da Parlament z večino svojih poslancev zahteva 
predložitev zakonodajne pobude, odzvala z zakonodajni m 
aktom, in sicer povsem v skladu z načeli sorazmernosti, 
subsidiarnosti in boljše priprave zakonodaje.“ 

„Z namenom hitrega ukrepanja bom predlagal, naj naše  
institucije sodelujejo v najzgodnejših fazah zasnove  
parlamentarnih resolucij in tesno sodelujejo v vseh fazah 
njihove priprave. Želim vzpostaviti mehanizem zgodnjega 
opozarjanja in tako zagotoviti neprekinjen dialog med 
Komisijo in Parlamentom.“ 

„Zagotovil bom, da po sprejetju določene parlamentarne  
resolucije kolegij komisarjev izvede politično razpravo o 
zadevni temi [...].“ 

Zaveza glede nadaljevanja medinstitucionalnih pogajanj 
o preiskovalni pravici Parlamenta  

„[...] spodbudil bom oživitev razprav o nerešenih 
institucionalnih zadevah, zlasti o preiskovalni pravici. Dobro 
sem seznanjam s poskusi Parlamenta glede pregleda uredbe. 
Ker je bila razprava prekinjena zaradi institucionalnih in 
pravnih pomislekov, sem se pripravljen udeležiti tristranskih 
razprav.“ 

Spodbujanje Sveta k vključitvi v Okvirni sporazum iz 
leta 2010 

„[...] ponovno bi se pogovoril s Svetom. Okvirni sporazum 
imamo, proučimo ga, da bi ugotovili [...], kaj je treba 
posodobiti in kako bi tudi na podlagi tega sporazuma dosegli 
tesnejše sodelovanje s Svetom. 

Vloga Parlamenta na konferenci o prihodnosti Evrope 

„[...] v zvezi s konferenco o prihodnosti Evrope je jasno, da 
moramo delovati skupaj. Novoizvoljena predsednica je jasno 
povedala, da je povsem pripravljena tesno sodelovati z 
Evropskim parlamentom in da je pripravljena sprejeti, da bodo 
to konferenco vodili Evropski parlament in njegovi poslanci.“ 

Preglednost 
Mednarodna pogajanja 

„V zvezi z mednarodnimi pogajanji bom sodeloval z 
ustreznimi komisarji, da bi zagotovil redno obveščanje  
Evropskega parlamenta, zlasti pred pomembnejšimi dogodki  
in v ključnih fazah mednarodnih pogajanj.“ 

Povečanje preglednosti v Svetu  

 „Visoka stopnja preglednosti je pomembna [...]. Svet želim 
pozvati, naj se o tej zadevi pogovori z evropsko varuhinjo 
človekovih pravic.“ 

Register za preglednost 

„[...] menim, da moramo dokončati delo, povezano z registrom 
za preglednost. To pomeni, da je treba ugotoviti, kako bi se 
lahko v ta prizadevanja vključila Evropski parlament in Svet, 
jaz pa sem povsem pripravljen sodelovati, se o tem 
pogovarjati z vami in poiskati najboljšo možno rešitev.“  

Postopek v odboru – register skupin strokovnjakov 

 „Prizadevamo si za pripravo registra skupin strokovnjakov in 
registra komitologije. [...] Upam, da bo vzpostavljen naslednje  
leto in da boste lahko presodili, ali vam to novo orodje 
ustreza.“ 

Peticije 

Zaveza glede izboljšanja obravnave peticij s strani 
Komisije 

„Ker gre za informacije, ki jih zagotavljajo državljani in 
omogočajo ugotavljanje in po potrebi ukrepanje v primeru 
kršitev prava EU, bom vse leto tesno s sodeloval z Odborom za 
peticije in se seveda udeležil njegove predstavitve letnega 
poročila.   
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Poleg tega bom v primeru, da se na določeno temo vloži 
veliko število peticij, pristojne komisarje pozval k razpravi o 
tem, kaj je mogoče storiti za rešitev izraženih pomislekov.“ 

Pravočasni odgovori Komisije 

„Če [...] nam boste posredovali le peticije s področij, v zvezi s 
katerimi lahko Komisija ukrepa in za katere je pristojna, bom 
storil vse, kar je v moji moči, da se zagotovi ustrezen odgovor  
v treh mesecih in da se komisarji udeležijo sej vašega odbora.“  

Boljše pravno urejanje  
Zaveza glede sprejetja večletnega programa  

„[...] predlagal bom sprejetje prvega večletnega programa, 
predvidenega v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši 
pripravi zakonodaje iz leta 2016.“  

Usklajevanje dela Komisije v zvezi z boljšim pravnim 
urejanjem  

„[...] z vami želim sodelovati na področju boljšega pravnega 
urejanja ter njegovega učinkovitega in preglednega izvajanja. 
Naš cilj mora biti sprejeti in izvajati zakonodajo, ki je primerna 
za prihodnost in lahko prestane preskus časa, ne ustvarja 
nepotrebnih obremenitev in zagotavlja rezultate z 
minimalnimi stroški. S tem namenom želim program boljšega 
pravnega urejanja še izboljšati.“ 

Odnosi z nacionalnimi parlamenti in upoštevanje načela 
subsidiarnosti 

„V prvih dveh letih mandata nameravam obiskati vse  
nacionalne parlamente, da bi se bolje ovrednotilo pomembno 
delo, ki ga imajo v zvezi z aktivno subsidiarnostjo in 
sorazmernostjo, in se z njimi pogovoriti o pripravi večletnega 
programa.“  

„Gre za aktivno subsidiarnost. Poiskati moramo načine za 
posvetovanje z nacionalnimi parlamenti, regionalnimi organi  
in po potrebi regionalnimi parlamenti oziroma načine za 
njihovo vključitev v evropske razprave v zgodnejši fazi.“ 

 „Našim sodelavcem pojasnjujem naslednje in sem v zvezi s 
tem pripravljen delati še več v političnem smislu: če Komisija 
ugotovi, da predlogu, ki ga namerava predložiti, nasprotuje  
več kot 50 % nacionalnih parlamentov, predloga sploh ne 
bomo predstavili.“  

Zmanjšanje regulativne obremenitve 
posameznikov in podjetij  
Uporaba načela „za enega sprejetega se eden odpravi“ 

„Uporabil bom načelo ‚za enega sprejetega se eden odpravi‘, 
[...] kar pomeni, da je treba vsak zakonodajni predlog, ki za 

uporabnike pomeni novo obremenitev, izravnati z 
enakovredno razbremenitvijo na drugem področju.  

To je zlasti pomembno za mala in srednja podjetja, zagotovil 
pa bom, da se to novo načelo uporablja na vseh področjih. 
Sicer [...] pa odločno nasprotujem mehanskemu pristopu in 
ogrožanju naših visokih standardov, zlasti socialnih in 
okoljskih.“ 

Zaveza glede tesnega sodelovanja z državami članicami 
za preprečevanje dodatne birokracije  

„Moj cilj je tudi aktivneje sodelovati z državami članicami, da 
bi zagotovili, da pri prenosu zakonodaje EU države članice ne 
bi nalagale nepotrebnih upravnih obremenitev.“  

„Institucije EU bi morale biti obveščene, kadar določena 
država članica uvede ukrepe, ki presegajo zahteve 
zakonodajnih predpisov EU, v to pa bom vključil 
predstavništva Komisije in zagotovil, da so ustrezno obveščeni  
tudi poslanci Evropskega parlamenta.“ 

Odpravljanje prekomerne regulacije MSP 

„Glede tega sem pripravljen sodelovati z vami in zagotoviti, da 
so predstavniki sektorja MSP zadovoljni z novimi  
spremembami, ki jih nameravamo uvesti.“ 

Platforma REFIT  

Preoblikovanje platforme REFIT v „platformo, primerno 
za prihodnost“ 

„Predlagal bom, da se platforma REFIT preoblikuje v 
‚platformo, primerno za prihodnost‘. Prepričan sem, da mora 
biti naša zakonodaja primerna za na primer e-upravo in 
digitalno uporabo. O ugotovitvah platforme bom redno 
poročal Parlamentu.“ 

Vključitev umetne inteligence v platformo REFIT 

„[...] uvesti želimo tudi nove predpise o načinu razvoja umetne 
inteligence v Evropi. Obenem vam želim zagotoviti, da se 
bomo reševanja vseh vprašanj, povezanih z upravno 
obremenitvijo, lotili zelo skrbno in z občutkom ter jih bomo 
obravnavali prednostno, pri tem pa nikakor ne bomo znižali 
svojih standardov.“ 

„[...] v celoti moramo zagotoviti, da so naši podatki dobro 
zaščiteni, da se naše temeljne pravice upoštevajo, da vemo, 
kdo je odgovoren, ter da ljudje vedno ohranijo nadzor.“ 
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Zastopanje Komisije v Svetu za splošne zadeve in 
razpravah o medsektorskih vprašanjih v 
Parlamentu  
„Evropskemu parlamentu in Svetu želim biti enako blizu, saj  
menim, da včasih pomaga, če se nezadovoljstvo Evropskega 
parlamenta predstavi Svetu in če se – obratno – Evropskemu 
parlamentu pojasni stališče Sveta [...].“ 

Okrepitev z dokazi podprtega oblikovanja politik  
Skupni register dokazov 

„[...] zaščititi želim kakovost dokazov in okrepiti njihovo 
preglednost. V praksi bom v sodelovanju z drugimi 
institucijami proučil možnost vzpostavitve skupnega registra 
dokazov, ki bo javen in bo zajemal dokaze, uporabljene pri 
naših zakonodajnih predlogih.“  

„Bil bi [...] pod vašim nadzorom in bil bi medinstitucionalen 
[...].“ 

Izboljšanje ocen učinka Komisije 

„Uvesti bi morali več novih elementov za posodobitev ocen 
učinka, ocene učinka pa želimo v čim večji meri uporabljati v 
kombinaciji s predvidevanjem [...].“  

„V zvezi z ocenami učinka je jasno, da moramo njihovo 
kakovost in preglednost dodatno izboljšati.“  

Izboljšanje javnih posvetovanj 

„[...] javna posvetovanja moramo v naših državah in regijah 
izvajati veliko pogosteje, se pogovarjati s strokovnimi  
združenji in tako zagotoviti boljše odzive v prihodnosti.“ 

Podpora Odboru za regulativni nadzor 

„[zunanje strokovnjake] želim podpreti, jim zagotoviti dovolj  
virov, ki jih potrebujejo, da bi še bolje opravljali svoje delo, in 
uporabiti tudi potencial Skupnega raziskovalnega središča pri 
določenih vprašanjih, v zvezi s katerimi bi potrebovali več 
znanstvenih dokazov [...].“ 

Strateško predvidevanje  
Zaveza glede krepitve zmogljivosti za predvidevanje  

„[...] Predlagal bom, da se zavzamemo za prvorazredno 
upravljanje, ki bo temeljilo na predvidevanju, ter za krepitev 
zmogljivosti za predvidevanje znotraj Komisije z namenom 
doseganja naših političnih ciljev, nameravam pa tudi 
mobilizirati vire Skupnega raziskovalnega središča, ki je 
pomemben dejavnik.“ 

Vzpostavitev mreže EU za strateško predvidevanje 

„Vzpostaviti moramo mrežo EU za strateško predvidevanje, ki 
bo združevala najboljše, kar ponujajo institucije EU in države 
članice.“  

Izdelava letnega poročila o napovedih za prihodnost  

„[...] poslanica, ki mi jo je poslala novoizvoljena predsednica, 
me pooblašča za pripravo letnega poročila o napovedih za 
prihodnost glede najpomembnejših nastajajočih trendov. To 
poročilo bo vplivalo na razprave o stanju v Uniji in naše  
programske naloge. Na njegovi podlagi bom spodbujal  
strateške razprave v Evropskem parlamentu in Svetu. Želim, 
da dosežemo dogovor glede splošnih trendov preobrazbe, ki 
jih moramo obravnavati strateško, in da razvijemo dolgoročno 
vizijo Evrope [...].“ 

Usklajevanje dela Komisije v zvezi z evropskim 
zavezništvom za baterije  

Povezava evropskega zavezništva za baterije z drugimi 
strateškimi sektorji 

„[...] v okviru odgovornosti, povezanih s predvidevanjem, bi 
vas želel obveščati o tem, v katerih drugih strateških sektorjih 
bi morali storiti enako in skleniti industrijski sporazum, ki bi 
nam omogočil, da resnično dohajamo naše najpomembnejše  
svetovne tekmece.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

VĚRA JOUROVÁ 
Kandidatka za podpredsednico  
Vrednote in preglednost 

Kandidatka za podpredsednico Věra Jourová je v Evropskem parlamentu 7. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki 
so ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za ustavne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve (LIBE) ter Odbora za pravne zadeve (JURI). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so izpostavljene v tem 
dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 krepitev demokracije in preglednosti ter  
 ohranjanje evropskih vrednot in pravic. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za 
podpredsednico prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/sl/libe/home.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-vera-jourova-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63701/20191008RES63701.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60712/vera-jourova-bolgarija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62431/20190927RES62431.pdf


 IPOL EXPO | Tematski sektorji, Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju 

PE 629.837 

Krepitev demokracije in preglednosti 

Napredek na področju vprašanj v zvezi s sistemom 
vodilnih kandidatov in nadnacionalnimi listami  

„[...] izboljšati moramo sistem vodilnih kandidatov in 
obravnavati vprašanje nadnacionalnih list. Kot predsednica 
komisarske skupine, odgovorne za novo spodbudo za 
evropsko demokracijo, si bom prizadevala, da v zvezi s temi 
vprašanji Komisija pomembno prispeva k delu konference o 
prihodnosti Evrope in deluje kot poštena posrednica med 
institucijami.“ 

Vzpostavitev delovne skupine za konferenco o 
prihodnosti Evrope 

„[...] V tej vlogi bom vzpostavila skupino za konferenco o 
prihodnosti Evrope, ki bo proučevala pobude in primerjala 
različne možnosti glede sistema vodilnih kandidatov in 
nadnacionalnih list. Prizadevala si bom za mehanizem, ki bo 
izpolnjeval potrebna merila volilne aritmetike in zagotavljal, 
da nobena država ni zapostavljena oziroma v položaju, ki bi 
podrl ravnovesje volilnega sistema.“ 

Vodilni kandidat 

„Vodilni kandidat bi moral biti kandidat za predsednika 
Komisije. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh. Najprej 
bo potekala strokovna razprava, nato pa politična. Realno 
lahko pričakujem, da se bom s prvimi predlogi vrnila 
poleti 2020.“ 

Nadnacionalne liste 

„Proučila bom tudi izvedljivost in možnosti delovanja sistema 
nadnacionalnih list.“ 

Volilna zakonodaja 

„[...] prizadevali si bomo za novo spodbudo za evropsko 
demokracijo, ki bo zajemala volitve in torej volilno 
zakonodajo, dezinformacije in tudi pluralnost medijev v 
širšem smislu.“ 

Plačano politično oglaševanje in financiranje evropskih 
političnih strank 

„[...] prizadevala si bom za iskanje rešitev za zagotovitev večje 
preglednosti na področju plačanega političnega oglaševanj a 
in večje jasnosti na področju financiranja evropskih političnih 
strank.“  

Krepitev odpornosti naših demokratičnih sistemov 

„Drug vidik predstavljata zagotavljanje odpornosti družbe in 
časovno nihanje, zlasti pred volitvami. […] različne študije so 
pokazale, da so politične stranke zelo aktivne ustvarjalke  
lažnih novic in dezinformacij, […] zato želimo proučiti pravila 
o političnih kampanjah. Glede tega menim, da je mogoče  
napredovati z nekaj zelo konkretnimi ukrepi.“ 

Kodeks ravnanja glede dezinformacij 

„[...] poleg tega bom podrobno ocenila, ali platforme  
izpolnjujejo zahteve, h katerim so se zavezale na podlagi  
kodeksa ravnanja glede dezinformacij.“ 

Celovit pristop k boju proti dezinfomacijam 

„Da bi se lahko učinkovito borili proti dezinformacijam in 
povečali odpornost, potrebujemo celovit pristop, ki vključuje 
vlade, politične stranke, platforme, novinarje, raziskovalce, 
učitelje in predstavnike civilne družbe. Pri razvoju te 
pomembne politike želim tesno sodelovati z vami in močno 
bom cenila vaše prispevke.“  

Ukrepi za evropsko demokracijo 

„[...] pripravila bom akcijski načrt za evropsko demokracijo [...] , 
ki bo zagotovil novo spodbudo za učinkovito obravnavo tega 
vprašanja in povečanje odpornosti naše demokracije. To terja 
vzpostavitev pametnega regulativnega okvira ter skladne in 
medsebojno povezane strukture.“  

Vključitev naših državljanov 

„[...] menim, da moja vloga vključuje odločno zavzemanje za 
ljudi. Želim, da se njihovim posameznim in kolektivnim 
glasovom prisluhne in da se jih ne ignorira. Želim, da se 
njihove pravice upoštevajo, ne pa kršijo.“ 

Evropsko državljanstvo 

„Podrobno nameravam proučiti način oblikovanja programa 
vrednot in državljanstva. [...] želim, da se ta denar porabi za 
stvari, ki jih potrebujemo.“  

Evropska državljanska pobuda 

„Novo različico uredbe o državljanski pobudi, ki bo začela 
veljati 1. januarja, bom uporabljala čim učinkoviteje in 
celoviteje. [...] pospešiti moramo elektronski sistem za 
komunikacijo z organizatorji in proučiti možnosti za 
zagotovitev klicnih centrov za pomoč in aktivno podporo, da 
bodo ljudje, ki želijo predložiti pobudo, vedeli, kaj morajo 
storiti, da bi izpolnili pravne obveznosti. Obljubim, da si bom 
po svojih najboljših močeh prizadevala, da se to spremeni.“  

Pluralnost medijev 

„[…] Z našimi sredstvi moramo še naprej financirati neodvisne  
projekte spremljanja pluralnosti medijev, beležiti kršitve 
svobode medijev in podpirati novinarje, ki so v nevarnosti. Za 
uresničitev zamisli, kot je poročilo skupine na visoki ravni o 
svobodi in pluralnosti medijev, bom uporabila vsa 
razpoložljiva politična in pravna sredstva.“  

Svoboda izražanja  

„[…] Ta je nedotakljiva, razen če gre za vsebino, ki je 
zakonsko prepovedana. To načelo upoštevamo, ko gre 
na primer za ukrepe zoper sovražni govor na spletu. Ne 
bom spodbujala rešitev ali predlogov, v skladu s 
katerimi bi nekdo presojal, o čem bi morali mediji pisati 
ali poročati. Ministrstva za resnico ne bo, prav tako ne 
bo komisarja za resnico ali česa podobnega.“  

Vlaganje tožb proti novinarjem zaradi obrekovanja 

„[…] beležila bom vse potencialne primere zlorabe sodnih 
postopkov zoper novinarje. [...] proučili bomo možnosti  
zagotavljanja pravne pomoči ali sredstev novinarjem, ki so 
žrtve tovrstne zlorabe zakonodaje.“  
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Zakonodaja na ravni EU proti strateškim tožbam zoper 
sodelovanje javnosti  

„V prvem letu svojega mandata si bom močno prizadevala za 
ustrezno oblikovanje programa financiranja, ki spada v 
program Ustvarjalna Evropa in je namenjen zagotavljanju 
podpore neodvisnemu novinarstvu. […] pripraviti moramo 
sistemske ukrepe, ki bodo zajemali vse države članice in 
zagotavljali boljšo zaščito, in sicer ne le v primeru, da novinarje 
ogrožajo sistemi držav članic, temveč tudi v primeru 
posameznih groženj posameznim novinarjem. Proučili bomo 
torej najboljše možnosti za uporabo tega financiranja.“  

Izboljšanje preglednosti 

„[…] glede preglednosti želim prve predloge Parlamentu in 
Svetu predložiti že letos. Ta postopek je torej treba začeti čim 
prej.“ 

Preglednost zakonodajnega postopka 

„[…] preglednost je ena od mojih ključnih nalog, zato bi 
morala v zvezi z njo začeti delati takoj in morda nekaj delnih 
rezultatov zagotoviti v naslednji polovici leta. […] Preglednost 
moramo izboljšati zdaj. Zato bom ukrepala hitro.“ 

Dostop do dokumentov 

„[...] proučiti moramo zlasti možnost izboljšanja dostopa do 
dokumentov na podlagi predloga varuhinje človekovih 
pravic. [...] gre za zelo pomembne zadeve, o katerih se je treba 
pogovoriti v okviru obnovljenega dialoga. Te zadeve moramo 
ponovno proučiti.“ 

Preglednost postopka razrešnice 

„[...] svoje strokovnjake bom prosila za nasvet glede tega, ali je 
to pravni pogoj, ki Svetu omogoča popolno razkritje 
informacij in dokumentov. [...] če pravnih ovir ni, ne vidim 
razloga za to, da Svet informacij ne bi razkril.“ 

Večja preglednost zakonodajnega postopka 

„[...] proučiti moramo vse faze in tudi postopek v odboru.“ 

Preglednost v trialogih 

„[...] zlasti v trialogih, ki so končna faza sprejemanja 
zakonodaje, moramo zagotoviti čim večjo preglednost. [...]  
ponovno bomo začeli razpravo o tem, kako zagotoviti večjo 
preglednost trialogov v skladu s starejšimi predlogi Komisije. 
V to moramo ponovno vložiti nekaj energije oziroma 
zagotoviti boljši model.“ 

Skupni register za preglednost 

„[...] prizadevati si moramo za vzpostavitev skupnega registra 
za preglednost [...].“ 

Pravica do pobude 

„[...] razumem, da želi Parlament to urediti v obliki uradnega 
postopka in to želim podpreti v skladu z obljubo 
novoizvoljene predsednice.“ 

Poročilo o izvajanju boljše priprave zakonodaje 

„Glede tega moramo storiti več in objaviti poročilo o izvajanju 
– menim, da je to zelo verjetna rešitev.“ 

Določitev visokih standardov glede preglednosti in 
etičnih standardov za vse institucije 

„[...] zaupanje ljudi v Evropo si želim izboriti z izboljšanjem 
načina izbora voditeljev EU in določitvijo visokih standardov 
glede preglednosti ter etičnih standardov za vse institucije.“  

Neodvisen organ za etiko, skupen vsem institucijam EU 

„[…] analizirala oziroma proučila bom predpise o sistemih in 
osebju ter kodekse ravnanja evropskih institucij in poskušal a 
izluščiti področja, ki bi lahko spadala med pristojnosti organa 
za etiko. Menim, da bi lahko šlo za posvetovalni organ, ki bi 
zagotavljal priporočila glede potencialnih ukrepov v 
konkretnih primerih oziroma potencialne sankcije zoper 
različne institucije. Sicer smo šele na začetku; zgolj potrjujem, 
da sem trdno odločena, da z delom na tem področju začnem 
zelo kmalu.
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Združitev ustreznih politik 

„Poleg tega bom zelo tesno sodelovala s sodelavci, zlasti 
komisarjem za pravosodje, in svojo horizontalno vlogo 
uporabila za odpravljanje razdrobljenosti in združitev vseh 
ustreznih politik.“  

Sodelovanje s Parlamentom 

„[...] vedno bom pripravljena sodelovati s Parlamentom, zlasti 
z vašimi odbori, v vseh fazah postopka oblikovanja politik in 
političnega dialoga, in sicer v duhu lojalnosti, zaupanja in 
popolne preglednosti.“ 

Ohranjanje evropskih vrednot in pravic 

Pravna država, ki temelji na vzajemnem spoštovanju 

„[…] Zato moramo vzpostaviti kulturo pravne države, ki 
temelji na vzajemnem spoštovanju. Prednostno moramo 
uporabljati dialog in preprečevati nastajanje kriznih situacij, 
obenem pa moramo obravnavati tudi obstoječe težave. 
Delovala bom načelno in odločno ter po potrebi uporabila vsa 
razpoložljiva orodja.“  

Letni cikel pregleda pravne države 

„[…] moči bom združila s komisarjem za pravosodje in 
dodatno okrepila nabor orodij za uresničevanje načel pravne  
države, zlasti z letnim ciklom pregleda pravne države.“  

Vloga Parlamenta pri postopkih, sproženih v skladu s 
členom 7 

„Ne predstavljam si, da bi bil Evropski parlament lahko 
izključen iz postopka na podlagi člena 7, saj je postopek iz 
člena 7 sprožil prav Parlament.“ 

Korupcija  

„V zvezi s korupcijo želimo letno ocenjevanje korupcije 
vključiti v letni pregled pravne države, saj sodi tja. [...]  
Korupcijo bomo torej obravnavali sistemsko.“ 

Evropska konvencija o človekovih pravicah 

„[...] Zagotoviti želim, da EU pristopi k Evropski konvenciji o 
človekovih pravicah. To bo jasen znak naše zavezanosti  
spoštovanju temeljnih pravic.“ 

Varstvo temeljnih pravic 

„Zelo močno se zavedam potrebe po zaščiti ljudi in njihovih 
temeljnic pravic vsako uro vsakega dne in vedno, ko so 
ogrožene. Nikogar ne bomo zapostavili.“  

Listina o temeljnih pravicah 

„Prizadevala si bom […] za spodbujanje Listine o temeljnih 
pravicah. […] Temeljne pravice želim spodbujati na vseh 
področjih našega dela. Temeljne pravice želim videti pri 
zasnovi oblikovanja politik Komisije, pa naj gre za politike s 
področja umetne inteligence, digitalizacije ali enakosti 
spolov.“  

Posodobitev strategije za temeljne pravice 

 „Tretja stvar, s katero se bomo ukvarjali, je posodobite v 
strategije za temeljne pravice. Zame sveto trojico 
predstavljajo temeljne pravice, pravna država in demokracija, 
obravnavali pa jih bomo v okviru treh delovnih sklopov, pri 
čemer pričakujem močno udeležbo Parlamenta.“ 

Zavezanost boju proti vsem oblikam antisemitizma 

„Na tem področju moramo združiti moči in povsem jasno 
sporočiti, da je to absolutno nesprejemljivo.“ 

Dialog s cerkvami in verskimi združenji ali skupnostmi 

„Vesela sem, da Pogodba vključuje dialog s cerkvami ter 
filozofskimi in nekonfesionalnimi skupinami. [...] Predviden je 
dvakrat letno. O ureditvi in načinu še razmišljam, a se bom v ta 
dialog z veseljem vključila.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

DUBRAVKA ŠUICA 
Kandidatka za podpredsednico 
Demokracija in demografija 

Kandidatka za podpredsednico Dubravka Šuica je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, 
ki so ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za ustavne zadeve (AFCO) ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL). 
Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan 
v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 konferenco o prihodnosti Evrope in 
 zagotavljanje podpore Evropi pri demografskem prehodu. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za 
podpredsednico prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-hrvaska
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62435/20190927RES62435.pdf
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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Dogovor o zasnovi, strukturi, času in obsegu 

„Novoizvoljena predsednica je določila ambiciozen časovni  
načrt, saj je napovedala, da se bo konferenca začela leta 2020 
in da bo trajala dve leti. Zato [...] bom sodelovala s 
Parlamentom, Svetom in vsemi drugimi deležniki, vključenimi 
v dogovarjanje glede zasnove, strukture, oblike, časa in 
obsega konference. Svoje zamisli bom predstavila v zelo 
zgodnji fazi svojega mandata, želim pa poudariti pomen 
sodelovanja z vami, poslanci Evropskega parlamenta.“  

Oblika konference 

„[...] ta svetovalni odbor bo predsedoval konferenci. Gre za 
konferenco, ki sicer [...] zajema več konferenc po vsej Evropi. 
To torej želimo izvesti.“ 

Svetovalni odbor 

„Gotovo bo vzpostavljen svetovalni odbor, ki mu bom 
predsedovala jaz, sopredsednik pa bo nekdo iz Parlamenta.“ 

Opredelitev tem 

„[...] menim, da se moramo držati šestih stebrov, ki so vključeni 
v politične smernice novoizvoljene predsednice in zajemajo: 
novi dogovor za Evropsko Unijo, podnebje, digitalizacijo, 
gospodarstvo za ljudi, močnejšo Evropo v svetu in evropski  
način življenja ter novo spodbudo za evropsko demokracijo. 
Menim, da mora biti to obseg naših tem, a o tem ne bom 
odločala jaz. Posvetovala se bom z vami in to bo moja prva 
naloga v prvih 100 dneh. Obrnila se bom torej na vas in 
pogovorili se bomo o tem, kako nadaljevati. To moramo 
seveda storiti v sodelovanju s Svetom, a mislim, da boste  
najprej vključeni vi.“  

Vloga Parlamenta in njegovo sodelovanje v vseh fazah 

„Krepitve evropske demokracije ni mogoče doseči brez 
najpomembnejšega organa, in sicer Evropskega parlamenta, 
ki vključuje aktivno udeležbo naših državljanov. V celoti se 
zavezujem, da bom v vseh fazah konference sodelovala z vami  
in Svetom.“  

Obisk vseh držav članic 

„[...] V prvem delu svojega mandata moramo obiskati vse  
države članice.“  

Vključevanje nacionalnih parlamentov, nevladnih 
organizacij in civilne družbe   

„Seveda bodo vključeni nacionalni parlamenti in tudi 
nevladne organizacije. [...] Zelo pomembna je tudi civilna 
družba in od tega ne bom odstopala. Zagotavljam, da bom 
vključila vse, a skupaj z vami, saj bomo temu dogodku 
sopredsedovali, zato ne bom storila ničesar, ne da bi se 
pogovorila z vami in ne da bi se, kot sem že omenila, 
dogovorili glede zasnove, obsega in časa. Vse bomo delali 
skupaj.“ 

Vključevanje lokalnih in regionalnih organov 

„Stik moramo vzpostaviti z vsemi – nevladnimi organizacijami, 
lokalnimi in regionalnimi organi, nacionalnimi parlamenti. 
Najpomembnejši pa bodo lokalni in regionalni organi, saj  
pomenijo najlažji način za doseganje državljanov, doseči pa 
želimo vse državljane, ki jih zanima naša skupna prihodnost.“ 

Udeležba državljanov 

„[...] nikogar ne bomo izbrali, sodelovanje bo povsem odprto 
in povsem vključujoče. Z njimi se bomo pogovarjali, jim 
prisluhnili in se nato dogovorili glede rezultatov.“ 

Doseganje državljanov na podeželju 

„[...] Menim, da moramo za doseganje vseh državljanov 
vključiti tudi podeželje.“ 

Čim enostavnejše in dostopnejše osebno ali spletno 
sodelovanje 

„[...] Sodelovati moramo z Evropejci po vsej Uniji ter prisluhniti 
njihovim upom, pričakovanjem in pomislekom v zvezi z 
njihovo realnostjo, povezano s podnebjem, gospodarstvom, 
digitalnim razvojem, svetovno preobrazbo in demografskimi  
spremembami. Novoizvoljena predsednica mi je zadala 
nalogo, naj poiščem načine za zagotovitev čim 
enostavnejšega in dostopnejšega osebnega in spletnega 
sodelovanja. To bo moja absolutna prednostna naloga.“ 
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Zagotavljanje spremljanja dogovorov 

„[...] ta konferenca mora prinesti rezultate. Prisluhniti 
državljanom je bistvenega pomena, a ni cilj sam po sebi. 
Resnično razumevanje pomeni dejansko ukrepanje. 
Zagotoviti moramo, da se to, o čemer se dogovorimo, uresniči. 
Gre za izrecno zavezo novoizvoljene predsednice, določeno v 
njenih političnih smernicah, jaz pa bom sodelovala z vsemi  
sodelavci v Komisiji, pa tudi s Parlamentom in vsemi  
zadevnimi odbori [...] ter vsemi drugimi institucijami, da bi 
spremljali, ali se dogovori uresničujejo.“ 

Potencialne spremembe Pogodbe v okviru nadaljnjih 
ukrepov  

„Če se pojavi potreba po spremembi Pogodbe, bom na voljo 
za nadaljnjo razpravo – ne le jaz, temveč vsi vi. Vem, da je do 
te zamisli prišlo v tem odboru, in zelo pomembno je, da je 
Parlament močnejši, in ker sem ena od vas, bom to podprla. 
Veste pa, da bo Komisija delala kot kolegij, predstavljali bomo 
ekipo. Če torej dosežemo soglasje, ga bom podprla, a najprej 
se je treba pogovoriti z državljani in videti, ali je ta pogodba 
dovolj – ali smo izkoristili vse možnosti, ki nam jih ponuja. Če 
ni tako, se moramo začeti pogovarjati o spremembah.“ 

Poročila Odbora za ustavne zadeve o prihodnosti Evrope 

„Seveda, s temi poročili se strinjam. Podpirala sem jih med 
plenarnimi zasedanji in se tudi udeležila razprav ter se seveda 
strinjam z njihovo vsebino.“ 

Pravica Evropskega parlamenta do pobude 

„[...] Odbor za ustavne zadeve je pravico do pobude  
obravnaval veliko let, vključena pa je v vsa vaša poročila. [...]  
Če tako želi gospa predsednica, to želim tudi jaz in skupaj bova 
pripravljeni to spremeniti in po potrebi podeliti pravico do 
pobude. [...] Temu ne bom nasprotovala, saj prihajam iz 
Parlamenta, Parlamentu pa želim zagotoviti več pooblastil in 
vem, da je to zelo pomembno za vse nas in vse vas. Obrnila se 
bom na vas in se z vami pogovorila, da bi videli, kako se bodo 
zadeve odvijale.“ 

Subsidiarnost  

„[...] subsidiarnosti sem seveda naklonjena [...] in tako bo tudi 
ostalo. V zvezi s socialnim stebrom, za katerega sem 
zadolžena, moram seveda upoštevati pristojnosti držav članic. 
Če pa lahko pomagamo – zakaj ne bi pomagali z 
zagotavljanjem financiranja ali drugimi oblikami pomoči, 
zlasti v srednji in vzhodni Evropi ter manj razvitih državah?“ 

Sorazmernost 

„Tako načelo subsidiarnosti kot načelo sorazmernosti sta že 
vključeni. To moramo vedno imeti v mislih in upoštevati. 
Menim seveda, da je tudi sorazmernost zelo pomembna in da 
nam ni treba nikogar dodatno obremeniti, zlasti ne lokalnih in 
regionalnih organov.“ 

Uvedba „rdečega kartona“ v primeru, da se nacionalni 
parlament odloči, da je določen ukrep v nasprotju z 
načelom subsidiarnosti 

„[...] Rumeni karton je bil doslej uporabljen tri- ali štirikrat. To 
pomeni, da moramo uporabljati vse možnosti, od ‚zelenega 
kartona‘ do ‚rdečega kartona‘. Ne morem vam odgovoriti, a 
zakaj se o tem ne bi pogovorili v okviru konference o 
prihodnosti Evrope? Če bi bil sklep takšen, mu ne bi 
nasprotovala. Smo povsem odprti in povsem vključujoči. To je 
duh novega kolegija in nove Komisije.“ 

Pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem 
kraljestvu, in britanskih državljanov, ki živijo v EU 

„[...] Državljanstvo je zelo pomembno, zlasti ko govorimo o 
Irski in Severni Irski, in to je treba upoštevati. Velikodušnost  
seveda ne bo dovolj. Za te ljudi – tako za državljane  
Združenega kraljestva v Evropi, kot za Evropejce v Združenem 
kraljestvu – bomo morali storiti več.“ 

Temeljne vrednote Unije 

„Unija, za katero se bom zavzemala, je Unija človekovega 
dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države 
ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami  
pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam 
članicam v družbi, v kateri prevladujejo pluralizem, 
nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost  
moških in žensk. Upoštevala bom člen 2 in se tega vedno 
držala [...].“ 

Sistem vodilnih kandidatov in nadnacionalne liste 

„V moji poslanici in veliko drugih poslanicah je določeno, da 
moramo to vprašanje vključiti v program, se obrniti na vas in 
zadevo izvesti do konca. To bo prva tema na konferenci o 
prihodnosti Evrope: sistem vodilnih kandidatov in 
nadnacionalne liste. Pred koncem poletja 2020 moramo to 
razpravo zaključiti in ugotoviti, kako nadaljevati.“ 
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Zagotavljanje podpore Evropi pri demografskem 
prehodu 

Vpliv demografskih sprememb na različne skupine 

„[...] Obravnavala bom vse vidike demografskih sprememb in 
njihove vplive na različne prizadete skupine.“ 

Evidentiranje na podlagi podatkov urada Eurostat 

„[...] vse, kar bom počela, bo potekalo na podlagi evidentiranja 
[...] uporabila bom podatke urada Eurostat, vse bo temeljilo na 
dokazih. Tega postopka torej ne bomo začeli in zakonodaje ne 
bomo sprejemali brez konkretnih podatkov, pridobljenih od 
urada Eurostat.“ 

Časovni načrt evidentiranja 

„[...] Moja naloga [...] v prvih šestih mesecih je, da opravim 
evidentiranje in ugotovim, kaj storiti. To bo moje prvo 
poročilo v prvih šestih mesecih.“ 

Dolgoročna vizija za podeželje 

„Osredotočiti se želim na podeželje, ki je pogosto najbolj  
prizadeto zaradi upadanja števila prebivalstva, pomanjkanj a 
priložnosti, kar povzroča beg možganov, hudega 
pomanjkanja najnujnejših storitev in višjega tveganja. 
Usklajevala bom tudi delo, povezano z dolgoročno vizijo za 
podeželje, in sicer v tesnem sodelovanju z lokalnimi in 
regionalnimi organi. Omogočiti jim moramo, da čim bolje 
izkoristijo svoj potencial, in jih podpreti pri spopadanju z 
njihovimi specifičnimi težavami.“ 

Boj proti revščini 

„Po svojih najboljših močeh se bom potrudila, da bom 
izpolnila svoje dolžnosti, opravila dejavnosti, določene v 
poslanici, ter evropskim državljanom, osebam v stiski, 
osebam, ki živijo v revščini, in zapostavljenim osebam 
pomagala zaživeti dostojno življenje.“ 

Beg možganov 

„Osredotočila se bom na vprašanje bega možganov in podprla 
najbolj prizadete regije, zlasti prek jamstva za mlade.“ 

Zelena knjiga o staranju 

„Predstavila bom zeleno knjigo o staranju, da bi ocenili, kaj je 
mogoče storiti in kaj je treba storiti, zlasti za spodbudite v 
aktivnega staranja, in ugotovili, ali so naši sistemi socialne 
zaščite primerni za starejše prebivalstvo. To bo potekalo v 
tesnem sodelovanju s Parlamentom in seveda državami  
članicami, ki so pristojne za večino teh področij.“ 

Evropski steber socialnih pravic 

„[...] v okviru izvajanja evropskega stebra socialnih pravic bom 
usklajevala delo v zvezi z boljšim usklajevanjem poklicnega in 
družinskega življenja.“ 

Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 

„Zagotoviti moramo ustreznejši delovni čas, boljšo 
infrastrukturo za matere in očete [...]. [...] zakaj ne bi poskrbeli 
za družine in zagotovili družinam prijazno politiko? To torej 
podpiram. Gre za enega od ključnih elementov evropskega 
socialnega stebra.“ 

Varstvo pravic otrok 

„Gre za odločitev Parlamenta, [...] za Evropski socialni sklad 
plus. Parlament je prosil, naj se v naslednji večletni finančni  
okvir vključi 5,9 milijona EUR za zaščito otrok in jamstvo za 
otroke. To podpiram. Če bo mogoče, bom zaprosila za več, a 
je v zvezi s tem treba vprašati za mnenje komisarja Johannesa 
Hahna. [...] Odločitve Parlamenta in vseh vas bom vedno 
upoštevala [...].“ 

Večje naložbe v prihodnost naših otrok 

„Usklajevala bom delo v zvezi z naložbami v naše otroke. [...]  
To so naše najpomembnejše naložbe [...]. Usklajevala bom 
delo, povezano z novim jamstvom za otroke, in predstavila 
celovito strategijo o pravicah otrok.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

MARGARITIS SCHINAS 
Kandidat za podpredsednika 
Zaščita našega evropskega načina življenja 

Kandidat za podpredsednika Margaritis Schinas je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, 
ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), Odbora za 
kulturo in izobraževanje (CULT) ter Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL). Med zaslišanjem je sprejel več 
zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je 
poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 znanja in spretnosti, izobraževanje in vključevanje, 
 doseganje dogovora na področju migracij ter 
 varnostno unijo. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za 
podpredsednika prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
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Znanja in spretnosti, izobraževanje in vključevanje 

Unija enakosti in raznolikosti 

„Moja naloga bo zagotoviti, da združimo strokovno znanje in 
izkušnje z različnih področij politike in se osredotočimo na 
ljudi in konkretne rezultate.“ 

„Menim, da sta kulturno izražanje in svoboda del tega, kar  
pomeni biti Evropejec [...]. V sodelovanju z Marijo Gabriel in 
našimi službami bom z veseljem proučil primere oziroma 
zadeve [povezane s cenzuro in zatiranjem umetniškega 
izražanja], ki so v naši pristojnosti, saj bi bilo za nas koristno 
vedeti, kaj se dogaja in kaj lahko storimo, da bi zagotovili 
pomoč.“ 

Kultura in šport/evropska solidarnostna enota in pobuda 
DiscoverEU 

„Strinjam se z več mnenji, v skladu s katerimi sodelovanje oseb 
v evropski solidarnostni enoti in pobudi DiscoverEU ne bi 
smelo biti omejeno samo na potovanja. Udeleženci bi se 
morali vrniti z določenimi izkušnjami, pridobiti določeno vrsto 
znanj in spretnosti ter znanje posredovati širši družbi, za ta cilj 
pa sem pripravljen delati.“ 

„Ni dvoma, da udeležba mladih korenito spreminja naš pogled 
na podnebje in okolje [...]. V okviru naših programov za mlade  
[evropske solidarnostne enote in pobude DiscoverEU] si bom 
po svojih najboljših močeh prizadeval za spodbujanje gonil 
trajnosti, ki vključujejo naše mlade.“ 

„Ne smemo pozabiti na eno od evropskih bogastev – na našo 
kulturno dediščino, v katero moramo še naprej vlagati in jo 
promovirati znotraj in zunaj naših meja.“  

„V celoti želim izkoristiti sinergije med delom Marije Gabriel na 
področju športa in delom Stelle Kyriakides na področju 
zdravega načina življenja [...]. Gre za prispevke, ki jih lahko na 
področju športa zagotovimo na lokalni ravni, [...] na tem 
področju bi morali zagotavljati pomoč in vanj bi morali 
vlagati.“  

Izobraževanje/evropski izobraževalni prostor 

„Prizadevali si bomo, da bo evropski izobraževalni prostor 
postal resničnost, in države članice spodbujali k reformam in 
modernizaciji njihovih izobraževalnih sistemov in sistemov 
usposabljanja, vključno z digitalnim učenjem. Zagotovil bom, 
da bomo program Erasmus+ in pobudo DiscoverEU ter 
evropsko solidarnostno enoto uporabljali tako, da mlade  
opolnomočimo in jim zagotovimo nove priložnosti za 
mobilnost.“ 

„Ta evropski izobraževalni prostor moramo vzpostaviti do 
leta 2025. To je naša glavna prednostna naloga. Da bi to 
dosegli, moramo zajeti vse ravni izobraževanja, od šol do 
univerz. Uvesti moramo evropsko študentsko izkaznico. 
Okrepiti moramo evropska univerzitetna zavezništva, ki so že 
vzpostavljena. Ceniti moramo učitelje.“ 

„Sklad programa Erasmus+ [...] je eden od najuspešnejši h 
programov v zgodovini EU in v celoti podpiramo zamisel o 
potrojitvi sredstev, ki so mu namenjena [...]. Obstajajo nekateri 
vidiki programa Erasmus+, ki nekatere ljudi odvrnejo od 
sodelovanja, na primer nezadostna sredstva ali drugi razlogi 
[...]. O tem se bom pogovoril s svojim kolegom Nicolasom 
Schmitom [...], da bi ugotovil, ali lahko zagotovimo 
financiranje iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in tudi tem 
mladim omogočimo sodelovanje v programu Erasmus+.“ 

„Da bi zagotovili, da noben otrok ni zapostavljen, bomo uvedli 
evropsko jamstvo za otroke in tako otrokom, ki jim grozi 
revščina ali izključenost, zagotovili dostop do najosnovnejši h 
pravic, kot sta zdravstveno varstvo in izobraževanje.“ 

„Obljubljam, da me boste pogosto videli na terenu [...], v 
središčih za usposabljanje, šolah, univerzah.“ 

Opredelitev pomanjkanja znanj in spretnosti ter 
prekvalifikacija 

„V zvezi z znanjem in spretnostmi menim, da moramo storiti 
dve stvari hkrati. Prvič [...], še naprej moramo vlagati v znanja 
in spretnosti, potrebna za trg dela, in se boriti proti neenakosti. 
[...] Več pa moramo storiti tudi v zvezi z drugim vidikom znanj  
in spretnosti. Gre za mehke veščine, povezane z 
vključevanjem; to niso nujno veščine, ki te umestijo na trg 
dela, temveč veščine, ki ti lahko zagotovijo boljšo vključenost  
v družbo. Zajemajo pogovarjanje z ljudmi, ukvarjanje s 
športom, obiskovanje muzejev, sodelovanje pri dejavnostih 
civilne družbe. [...] Odločeni smo, da s pomočjo Marije Gabriel 
in Nicolasa Schmita obravnavamo oba omenjena delovna 
sklopa, in sicer na zakonodajni ravni, saj zakonodajo na tem 
področju že imamo, z našimi instrumenti in v okviru 
Evropskega socialnega sklada, programa Erasmus+, evropske  
solidarnostne enote in pobude DiscoverEU.“  

„Storiti želimo dve stvari [...]: prva zajema izpopolnjevanje  
spretnosti in znanj, da bi zagotovili, da posamezniki iz naše  
družbe, ki so skoraj brez določenih spretnosti in znanj, 
dosežejo raven, ki jim omogoča uporabo digitalne tehnologije 
[...]. To je delo, ki ga lahko opravimo v okviru socialne 
razsežnosti resorja. Druga se nanaša na odpravljanje  
pomanjkanja znanj in spretnosti. Gre za to, kaj lahko storimo 
glede dejstva, da bomo naslednje leto potrebovali 250 000 
usposobljenih delavcev na digitalnem področju [...]. K temu 
lahko prispevajo zakonite migracije, pozitivni ukrepi v okviru 
akcijskega načrta za digitalno izobraževanje, kot ga je opisala 
Marija Gabriel, in usmerjanje evropskega izobraževalnega 
področja na način, ki zagotavlja pridobivanje spretnosti in 
znanj, ki nam jih primanjkuje.“ 

„Spodbujanje vseživljenjskega učenja je prednostna naloga. 
To moramo storiti prek celovitega nabora instrumentov, 
Programa za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta, 
programa Erasmus+ in Evropskega socialnega sklada. Zelo 
jasno je, da moramo državam članicam pomagati opredeliti 
posebne potrebe za vseživljenjsko učenje [...]. Še naprej trdim, 
da moramo začeti od spodaj navzgor. 
 

Posvetovati se moramo z državami članicami, opredeliti 
potrebe ter jih uskladiti s politikami in instrumenti EU.“  
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„Delovna praksa preprosto ne more biti priložnost za to, da se 
mlade pripravi do dela v negotovih pogojih in izkrivlja 
koncept usposabljanja. Delovna praksa je smiselna le, če traja 
omejeno obdobje, ki je natančno določeno v smislu spretnosti 
in znanj ter učenja, ki jih praksa zajema. Menim, da je zelo 
pomembno, da govorimo tudi o plačilu. Če ti pogoji niso 
izpolnjeni, delovne prakse niso več delovne prakse. Menim 
torej, da bo Komisija na tem področju še naprej delala skupaj  
z Nicolasom Schmitom, da bi to postalo univerzalno načelo za 
tovrstno obliko dela.“ 

„Ni mi všeč, da je veliko področij, o katerih smo govorili, kot so 
vseživljenjsko učenje, brezposelnost mladih, spretnosti in 
znanja ter izpopolnjevanje spretnosti in znanj, razpršenih po 
Komisiji. Moramo jih torej združiti, kar je po mojem mnenju 
moja vloga, pri kateri moram sodelovati s komisarjem za 
delovna mesta, komisarko za kulturo, izobraževanje, mlade in 
šport, komisarko za enakost in komisarko za zdravje.“ 

Izboljšanje vključevanja migrantov in beguncev 

„Ponovno nameravam proučiti akcijski načrt o vključevanju 
migrantov in beguncev iz leta 2016. [...] Vesel sem, da bo 
dolgoročno vključevanje migrantov in beguncev vključeno v 
novi Evropski socialni sklad plus. To nam bo omogočilo, da 
bomo imeli več orodij in sredstev za zagotavljanje podpore  
pobudam za vključevanje.“ 

„Pregledali bi lahko zakonodajo o delavcih s statusom 
rezidentov za daljši čas [...], ki očitno potrebuje pregled. 
Pregled je že predviden. [...] Povsem sem pripravljen razmisliti 
o spremembi zakonodaje o rezidentih za daljši čas in 
obravnavati vse ovire, da bi bili lahko ljudje, ki tu zakonito 
prebivajo, kot delavci mobilni po vsej EU.“ 

Doseganje dogovora na področju migracij 

Novi pakt o migracijah in azilu 

„Priprava novega pakta o migracijah in azilu [...] je zahtevna 
naloga, menim pa, da jo lahko opravimo z mobilizacijo naših 
moči in uporabo preteklih izkušenj. Novi pakt mora biti 
medsektorski ter združevati notranje in zunanje politike. V 
zvezi z reformo našega skupnega evropskega azilnega 
sistema moramo v sodelovanju s komisarjem za notranje 
zadeve najprej vzpostaviti dialog z vami in našimi državami  
članicami. [...] V kratkem vam bomo predstavili možnosti, o 
katerih želimo razpravljati in v zvezi s katerimi želimo doseči 
dogovor, šele nato bomo predložili uradne predloge.“ 

„Menim, da se moramo začeti osredotočati na reformo 
dublinskega sistema in z njim povezanih postopkov. Da bi 
lahko rešili težave, pa moramo upoštevati tudi vse druge 
elemente, ki tvorijo celotno sliko, in sicer vračanje, sporazume  
in ureditve v zvezi s ponovnim sprejemom, Schengen, meje 
[...]. Ohraniti moramo napredek, ki smo ga dosegli v zvezi s 
petimi zakonodajnimi besedili, ki ste jih v Evropske m 
parlamentu zelo dobro pripravili. [...] Drugič, osredotočiti se 
moramo na manjkajoči besedili: besedilo o spremembi  
dublinskega sistema in besedilo o postopkih. [...] Da bi 
odpravili ovire v državah članicah, ki to preprečujejo, moramo 
predlagati nove elemente [...]. Najprej je treba obravnavat i  
ureditev vračanja in ponovnega sprejema [...]. Nato moramo 
pregledati schengenski predlog, saj je notranja svoboda 
povezana z načinom varovanja naših meja.“ 

„Naš namen je, da v sodelovanju z ustreznim kandidatom za 
komisarja [...] do konca leta pripravimo okvirni dokument [...] , 
v katerem bodo opredeljena glavna vprašanja, ki jih moramo 
obravnavati [...]. Nato [...] bomo lahko s podporo celotnega 
kolegija komisarjev in novoizvoljene predsednice na začetku 
naslednjega leta ustvarili novo spodbudo.“ 

„Kot začasni ukrep [...] pred uvedbo novega azilnega sistema 
moramo države članice spodbujati k vzpostavljanju začasnih 
ureditev na področju izkrcanja. Menim, da mora del tega 
vključevati vzpostavljanje ustreznega dialoga s številnimi 
nevladnimi organizacijami, ki opravljajo hvalevredno delo na 
področju iskanja in reševanja v Sredozemlju.“ 

„Cilj oziroma vzporedni cilj vseh predlogov in pobud za novi  
pakt bo odpraviti nadzor na notranjih mejah in ponovno 
vzpostaviti povsem delujoče schengensko območje.“ 

„Vodil bom novo pobudo za zagotovitev vrnitve oseb, ki 
nimajo pravice, da bi ostale, in sicer najprej z dokončanje m 
reforme naših notranjih pravil EU o vračanju in nato s 
sklepanjem dogovorov o ponovnem sprejemu z 
najpomembnejšimi tranzitnimi in izvornimi državami.“ 

Ustvarjanje možnosti za zakonite migracije 

„Koristne dejavnosti in ukrepi na področju zakonitih migracij 
niso odvisni od boja proti nezakonitim migracijam. Gre za 
dejavnosti, ki jih moramo organizirati ustrezno in s pozitivno 
naravnanostjo. [...] Pilotni projekti, ki nekaterim državam 
članicam z našo pomočjo omogočajo pridobivanje določenih 
spretnosti na področju zakonitih migracij, so zelo dober 
začetek. Na tem področju moramo storiti več. Vesel sem, da 
bom proučil predlog o modri karti, čeprav je to področje zame 
novo. Ugotoviti moramo, kaj je šlo narobe. [...] še naprej 
moramo ohranjati humanitarne koridorje v kombinaciji s 
preselitvami, saj je to še en ustrezen način za zakonit vstop 
oseb.“  

 

„Na podlagi pilotnih projektov o zakonitih migracijah, ki so v 
pripravi, bom spodbujal sodobne in ciljno usmerjene sheme  
zakonitih migracij, ki so v skladu s potrebami gospodarstva EU, 
trgom dela in demografskimi izzivi, in zagotovili bomo, da se 
humanitarni koridorji vzpostavljajo v skladu z modelom 
mehanizma za nujen tranzit v Nigru in sedaj tudi Ruandi.“ 

Skladnost zunanje in notranje razsežnosti migracij 

„Ena od mojih prednostnih nalog bo skupaj z Jutto Urpilainen 
[...] zelo zgodaj v mandatu sprožiti nov val dogovorov o 
ponovnem sprejemu s tranzitnimi in izvornimi državami.“ 

„Zelo pomembno je, da se najprej pogovorimo [...] s tretjimi 
državami. [...] Stremeti moramo [...] h globalnim sporazumom, 
rešitvam, ki koristjo vsem zadevnim stranem. V okviru teh 
sporazumov pa moramo proučiti in obravnavati temeljni 
vzrok težave. Proučiti moramo tudi razvojne potrebe teh 
držav. Proučiti moramo možnosti, ki so na voljo mladim, da bi 
živeli doma in imeli dostojno življenje [...]. To je moj cilj in o 
tem sva se pogovarjala z Ylvo Johansson.“  

„Res je, da je skupna izjava EU in Turčije do nedavnega 
prinašala rezultate [...]. Res je tudi, da je nekaj vidikov 
sporazuma ostalo nerešenih [...]. Menim, da moramo 
sporazum ponovno proučiti, ga obnoviti [...]. O tem se 
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nameravamo pogovoriti s turško vlado [...]. Grčija pri 
upravljanju migracijskih tokov ne bo ostala sama, ne smemo 
je pustiti same [...]. Upam, da bomo lahko v naslednjih tednih 
ponovno in konstruktivno proučili sporazum med EU in 
Turčijo.“ 

Varnostna unija 

Evropska varnostna unija 

„Ta unija vzpostavlja svetovne standarde na področju varstva 
podatkov in zasebnosti, [...] moja vloga pa je tudi zagotoviti, 
da se vse naše dejavnosti na področju varnosti izvajajo ob 
upoštevanju temeljnih pravic. Spoštovanje temeljnih pravic je 
treba v politike vključevati od samega začetka. To bo tudi 
moje vodilo pri izvajanju predlogov o interoperabilnosti, kar  
bo posebno pomembno pri vzpostavitvi naših novih 
informacijskih sistemov.“ 

Boljša povezanost dela Komisije na področju notranje in 
zunanje varnosti 

„To delo, povezano s hrambo podatkov, se bo znotraj Komisije 
nadaljevalo. Razmere bomo ocenjevali tudi po izreku sodb 
Sodišča Evropske unije, vem pa, da se veliko zadev obravnava 

tudi na drugih sodiščih. Pogovoril sem se s službami in 
ugotovil, da bi bilo po njihovem mnenju varneje, če bi se te 
zadeve, ki so v obravnavi, zaključile, preden se odločimo kako 
nadaljevati.“ 

Izboljšanje stabilnosti EU za preprečevanje in odkrivanje 
hibridnih groženj ter odzivanje nanje 

„Nenehno bom osredotočen na izvajanje skupnih dogovorov. 
Zavzemal se bom za usklajen pristop k varstvu Evropejcev na 
spletu, in sicer s sprejetjem predloga uredbe o terorističnih 
spletnih vsebinah, spodbujanjem sprejetja zakona o digitalnih 
storitvah in vlaganjem v delo internetnega foruma EU. Vse  
razpoložljive možnosti bom izkoristil za krepitev odpornosti in 
odzivov EU na hibridne grožnje, ki ogrožajo naše sisteme in 
demokracije.“ 

„Menim, da je to bolj moja naloga – zagotoviti, da ob pripravi 
zakona o digitalnih storitvah [...] poiščemo ustrezno 
ravnovesje med politiko, varnostjo in jamstvi. [...] Menim, da 
lahko ta vprašanja ustrezno obravnavamo z zagotovilom, da 
našo varnostno politiko usmerjajo temeljne pravice [...] . 
Temeljnih pravic ne smemo obravnavati [...] kot oceno učinka, 
ki jo moramo izvesti enkrat proti koncu. [...] Opraviti jo je treba 
že na samem začetku oblikovanja politik.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene sta dovoljena pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bil zagotovljen naknadno. Navedki izjav, podani v drugih jezikih, temeljijo na simultanem tolmačenju,  
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

JOHANNES HAHN 
Kandidat za komisarja  
Proračun in uprava 

Kandidat za komisarja Johannes Hahn je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so mu 
jih zastavljali poslanci iz Odbora za proračun (BUDG), Odbora za proračunski nadzor (CONT) in Odbora za pravne zadeve 
(JURI). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov 
resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in 
vključujejo:  

 večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, 
 modernizacijo in digitalizacijo Komisije ter 
 zaščito finančnih interesov EU. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je pisno odgovoril.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63405/20191004RES63405.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60717/johannes-hahn-avstrija
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63114/20191001RES63114.pdf
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Večletni finančni okvir in lastna sredstva 
Pot naprej v zvezi z večletnim finančnim okvirom 

„Zagotavljam vam, da bom navedel zelo dobre razloge za to, 
da bi proračun, manjši od proračuna, ki ga je predlagala 
Komisija [1,1 % BND], škodil našim političnim prizadevanjem 
in ogrozil sposobnost učinkovitega delovanja Unije.“ „To je 
minimum.“ 

„Prava pot naprej je naslednja: delovati po pristopu od spodaj  
navzgor, nato opredeliti svoj položaj in se nato pogajati.“  
„Predvsem tiste, ki so zelo osredotočeni na ta 1 %, bom 
poskusil prepričati, da morajo biti zaradi novih izzivov in novih 
nalog bolj prilagodljivi.“ „Želim jim pojasniti, kaj je potrebno, 
prav tako pa bom govoril z mediji.“ „Stali vam bomo ob strani 
pri razpravah s Svetom. Mnogo držav članic [...] razume, da so 
resnično potrebna ustrezna sredstva.“ 

„Ne glede na velikost proračuna – 1,1 % ali 1,3 % bruto 
nacionalnega dohodka – ne bo mogoče financirati vseh 
potreb in projektov z evropsko dodano vrednostjo. Proračun 
Unije je treba obravnavati kot ključni katalizator javnih in 
zasebnih naložb, ki jih usmerja k političnim prednostnim 
nalogam EU.“ 

„Ne gre le za denar, ampak za druga vprašanja, ki jih 
upravičeno omenjate, tj. lastna sredstva, ohranjanje in celo 
dviganje ravni prožnosti in uvajanje pravne države. 
Pomembno je vse našteto in posodobitev politike. [...] Glavna 
težava je našim državljanom pojasniti, zakaj potrebujemo ta 
proračun. [...] Če zaslužite 100 EUR, morate državi plačati 
50 EUR, od tega 49 EUR ostane v državnem proračunu in le 
1 EUR dobi Evropska unija – za vse politike, ki so zelo potrebne 
in jih zahtevajo naši državljani.“ 

Lastna sredstva 

„Prepričan sem, da je dosežen dogovor glede prihodka 
ključnega pomena za zaključek pogajanj o večletnem 
finančnem okviru. Evropski parlament je jasno povedal, da sta 
reforma lastnih sredstev in diverzifikacija virov prihodkov 
pogoj za to, da odobri prihodnji okvir. Svet bom opomnil na 
to stališče.“ 

Pristojbina za plastiko in povečanje prihodkov od dražb v 
okviru sistema trgovanja z emisijami: „[...] to sta področji, na 
katerih je po mojem mnenju možen zelo konkreten in hiter 
rezultat.“ „Dodamo lahko in tudi moramo dodati“ skupno 
osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb in digitalni davek. 
„Davek na meji glede na emisije ogljika je naletel na odprt  
odziv.“ „Če ga uvedemo, bodo sredstva namenjena pobudam 
v zvezi s podnebjem.“ 

„V skupnem proračunu moramo postopno povečati delež 
lastnih sredstev.“ „Razločevanje med upravičenkami in neto 
plačnicami ne velja več, [...] saj neto plačnicam zelo pogost o 
koristijo naložbe v državah upravičenkah.“ „To razdelitev bi 
rad odpravil.“ 

Časovna razporeditev in krizni načrt 

„Močno si bom prizadeval za pospešitev sklenitve 
pravočasnega dogovora o finančnem okviru, ki bo ustrezal 
svojemu namenu.“ „Prej kot bomo sklenili dogovor, [...] prej ga 
bomo lahko začeli konkretno izvajati in izpolnili vse naše  
politične cilje.“ „Pravočasni dogovor pomeni, da bo rezultat 
dosežen proti koncu zime.“ 

„To mora biti v središču naše pozornosti, bom pa iskren: 
Komisija mora biti pripravljena, osebje seveda pripravlja nujne 
ukrepe za primer, da nam ne uspe pravočasno skleniti 
dogovora. [...] Če bi prišlo do tega, vsekakor obljubim, da 
bomo predstavili potrebne osnutke besedil.“ 

Zmanjševanje zaostankov pri plačilih 

„V zvezi z večletnim finančnim okvirom potrebujemo hiter 
dogovor, saj so dobro znane zamude nazadnje nastale zato, 
ker [...] je bila odločitev sprejeta šele dva tedna pred iztekom 
roka, saj je trajalo več mesecev, preden je bil sprejet dogovor  
o sektorskih programih, poleg tega pa je do zamud prišlo tudi 
pri načrtovanju programov.“ 

„Uvedli ste instrumente prilagodljivosti in ti se lahko uporabijo 
v primeru omejitev plačil.“ 

Vmesni pregled 

„Popolnoma ga podpiram. Treba ga je izvesti, smiselno ga je 
izvesti, kar zadeva časovni okvir pa menim [...], da 
potrebujemo več prilagodljivosti in ne čakamo le na vmesni  
pregled; takoj ko ugotovimo, da pri katerem od programov ni 
dovolj absorpcije ali da nima želenega učinka, moramo 
seveda takoj proučiti kazalnike.“ „To moramo narediti pred 
vmesnim pregledom in če so potrebne kakršne koli 
prilagoditve pred vmesnim pregledom, bi jih bilo prav tako 
smiselno izvesti.“ 

Podnebje – sklad za pravičen prehod – razdelitev in 
črpanje sredstev EU po vsej EU 

Poraba 25 % proračuna EU za podnebje „ni in ne sme biti 
zadnja skrajna meja“. „Veliko dela je že bilo opravljanega, zdaj  
pa moramo te [...] cilje obravnavati na programski ravni.“ „Če 
bo obstajalo splošno soglasje, da so potrebne prilagoditve, 
vam bom seveda na voljo.“ 
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Spremljanje odhodkov, povezanih s podnebjem: „To moramo 
obravnavati in za to bom zagotovil specifične ukrepe. [...] Pri 
oblikovanju programov moramo biti jasnejši, saj bo tako 
nastalo veliko pomembnih projektov.“ „Poskrbeti moramo, da 
si naši tokovi financiranja ne bodo nasprotovali.“ 

Evropska investicijska banka (EIB) „bi lahko na primer 
odklanjala posojila, jamstva, finančne produkte in drugo za 
gradnjo objektov, ki energijo proizvajajo iz premoga ali 
lignita“. 

„Moja prednostna naloga v pogajanjih o večletnem 
finančnem okviru bo vključitev novega sklada za pravičen 
prehod. Vodil nas bo proračun EU, ki bo sredstva usmerjal v 
regije in skupnosti, ki jih najbolj potrebujejo.“ „Podpreti 
želimo regije z velikimi emisijami CO2.“ 

„Nekaterim državam moramo pomagati izboljšati njihovo 
stopnjo črpanja, da bodo dejansko porabile razpoložljiv 
denar.“ 

Modernizacija in digitalizacija 
Proračunski cikel, ki temelji na politiki in podatkih  

„Zavezujem se, da bom izboljšal povezavo med uspešnostj o 
programov porabe in proračunskim načrtovanjem, izvajanjem 
in poročanjem. Prav tako se strinjam, da bi ta proračunski okvir 
moral imeti jasne politične cilje in da bi moral omogočati  
dejansko prilagajanje programov v skladu s političnimi 
prednostnimi nalogami na podlagi informacij o smotrnosti in 
njihovi oceni.“ 

„Čeprav so za deljeno upravljanje še naprej odgovorne države 
članice, si bom prizadeval za celovitejši pregled odhodkov in 
ključnih podatkov.“ 

Za pospešitev postopka podelitve razrešenice: „Eden od 
dejavnikov je sposobnost države članice, da dovolj hitro 
zagotovi podatke.“ 

„Upoštevali smo vaša priporočila za izboljšanje in 
racionalizacijo poročanja Komisije. Še posebej si bom 
prizadeval za obravnavo tega vprašanja v povezavi z letnimi 
poročili generalnih direktorjev o dejavnostih, izjavami o 
programih, priloženih predlogu proračuna, ter letnim 
poročilom o upravljanju in smotrnosti izvrševanja proračuna.“  

Digitalna uprava 

„Informacijski sistemi so zelo raznoliki. Pomembna naloga v 
prihodnosti [...] je poskus uskladitve vseh različnih obstoječih 
sistemov [...]; ne gre le za vprašanje [...] digitalizacije znotraj 
Komisije, ampak tudi za vprašanje povezljivosti s sistemi držav 

članic in njihovih različnih institucij; to bi nam moralo 
omogočiti hitrejše poročanje.“ 

„[...] zagotovil bom, da bo Evropska komisija imela prava 
orodja in zmogljivosti za izvedbo digitalne preobrazbe, ne da 
bi se pri tem izpostavila novim tveganjem.“ 

Strategija človeških virov  

„V bližnji prihodnosti vam bomo predstavili strategijo 
človeških virov.“ „Preveriti moramo, kako bi ta delovna mesta 
lahko postala privlačnejša.“ „Trenutno so med nižjimi 
upravnimi uslužbenci Komisije državljani desetih držav, ki so 
postale članice po letu 2004, veliko slabše zastopani. Naredil 
bom vse, kar je v moji moči, da v tem mandatu obrnemo ta 
trend.“ Izgubljanje izkušenj pogodbenih uslužbencev po 
izteku pogodbe: „[...] vprašanje, ki ga je treba obravnavati.“ 

„Preglednost, integriteta, odgovornost, strokovnost in 
zavezanost javnemu interesu morajo ostati temeljna načela 
naše uprave. Poskrbel bom, da bo Komisija vzornica pri 
določanju visokih standardov za svoje člane in osebje.“  

„V okviru strategije glede osebja [...] bomo obravnavali tudi 
vodstvene položaje in način njihovega zasedanja, [...] saj so 
kljub določbam kadrovskih predpisov še vedno možne 
izboljšave.“ 

Listina o raznolikosti in 
vključenosti/diskriminacija/nadlegovanje: „[...] vsak primer je 
primer preveč, zato moramo usposobiti svoje ljudi in 
vodstvo.“ „Na podlagi prej omenjene strategije smo 
vzpostavili ustrezne kontaktne točke [...], vendar so še vedno 
možnosti za izboljšave.“ 

Vidik spola 

„Zavezan sem doseganju enakosti spolov.“ Kvote po spolu: 
„[...] to bi morali uvesti tudi tukaj v Bruslju.“ 

Priprava proračuna, ki upošteva vidik spola: „[...] vsekakor  
želim več združenih podatkov, da bi imeli boljši pregled nad 
trenutnim stanjem zagotavljanja enakosti spolov prek našega 
proračuna, naših držav članic, naših partneric. [...] obrnil se 
bom na vas [...], da bi sodelovali v okviru neformalne/formalne  
delovne skupine in proučili, katere ukrepe lahko sprejmemo 
za izpolnitev naših ciljev. Strinjam se, da smo v zaostanku, 
vendar je razlog za to tudi način porabe denarja, zlasti prek 
številnih projektov z deljenim upravljanjem.“ 

Zaščita finančnih interesov EU 
„Vzpostavitev mehanizma pravne države, ki proračun Unije 
ščiti pred splošnimi pomanjkljivostmi v državah članicah, je 
ključnega pomena.“  
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„Naredil bom vse, kar je v moji moči, da zagotovim, da [...] gre 
za ločene zadeve.“ „Veljaven mora ostati tudi po naslednjem 
večletnem finančnem okviru [...], za kar si prizadevamo.“  
„Sedanja Komisija se je odločila, da bo za vse države članice 
izvedla oceno pravne države [...], na podlagi katere bomo 
dobili celovito sliko, da ne bomo dajali vtisa neenake 
obravnave.“ „Poštena posrednica enako obravnava vse države 
članice, ne glede na njihovo velikost.“ 

„Potrebna sredstva bom namenil usklajevanju ukrepov služb 
Komisije glede nasprotja interesov ter vzpostavitvi tesnejših 
odnosov z državami članicami z namenom reševanja 
morebitnih vprašanj v zgodnji fazi.“ 

Odsotnost razrešenice Svetu: „Razumem, obravnaval bom to 
vprašanje. Na tem področju je vodilna vloga Parlamenta, 
zagotoviti pa je treba tudi javno podporo in ozaveščati o tem 
vprašanju, saj davkoplačevalci ne bodo razumeli, zakaj se to 
dogaja. Menim, da bo to pripomoglo k hitrejši rešitvi.“ 

„Delež goljufij med napakami je manj kot 1-odstoten – čeprav 
je tudi to preveč; idealen bi bil 0-odstoten –, vendar je 
pomembno [...] ločiti med napako in goljufijo. [...] tudi če gre 
za napako, so potrebni finančni popravki. Eden od razlogov za 
pojavljanje napak, in sicer da je tveganje za napake stalno 
prisotno, je dejansko ta, da so naši predpisi včasih 
prezapleteni, pretežki. Glavna težava je poenostavitev. [...]  
Smo na dobri poti, vendar je treba narediti več.“ 

„Dobro finančno poslovodenje in boj proti zlorabi sredstev je 
treba zagotoviti po najvišjih standardih, hkrati pa ohraniti 
sorazmernost in stroškovno učinkovitost kontrol.“ 

„Če Evropska investicijska banka za nekatere projekte 
uporablja sredstva EU, ima Sodišče možnost, da revidira 
določen projekt.“  

„Kar zadeva zaposlene v uradu OLAF [Evropski urad za boj 
proti goljufijam] in EJT [Evropsko javno tožilstvo], [...] bodo 

delali skupaj.“ „Evropsko javno tožilstvo mora začeti z 
delovanjem in šele nato bomo lahko opredelili dodatne  
potrebe. Na splošno je Evropski urad za boj proti goljufijam 
izredno pomemben za preiskovalno delo tožilstva in tako bo 
ostalo tudi v prihodnje, zato bo večina osebja urada ostala v 
Bruslju.“ Pridružitev Evropskemu javnemu tožilstvu: „Kar 
zadeva [...] tiste države, ki še niso članice, jih k pridružitvi ne 
morem prisiliti, vendar jih bom k temu spodbujal ob vsaki  
priložnosti. Nazadnje gre pri državah, ki se še niso pridružile 
Evropskemu javnemu tožilstvu, tudi za vprašanje ugleda, zato 
nečlanstvo dolgoročno ni v njihovem interesu.“ „Pomembno 
je, da začne delovati. To se bo zgodilo do 1. januarja 2020.“ 

„Komisija ima ničelno toleranco do kršitev [...] glede lastnih 
virov in dosledno obravnava vse nepravilnosti. Zavezujem se 
k nadaljnjemu izvajanju te politike.“ 

Medinstitucionalni odnosi in boljše oblikovanje 
politik 
„Naredil bom vse, kar je v moji moči, da zagotovim odprto, 
pošteno in nepristransko posredovanje med obema vejama 
proračunskega organa.“ 

Izboljšanje letnih proračunskih pogajanj: „Popolnoma se 
strinjam in razumem vaše nezadovoljstvo, [...] zelo 
nezadovoljivo je imeti časovni okvir za spravni postopek, ki se 
nato ne izkoristi, [...] v zadnjem hipu pa se ste postavljeni pred 
nekakšna izvršena dejstva. Naredil bom vse, da se temu 
izognemo, da organiziramo različna srečanja ali da se zanje 
vsaj zavzamemo ter da poskusimo odkriti tehnične težave, ki 
jih lahko hitro odpravimo, in manj politična vprašanja, ki jih 
lahko hitreje rešimo, da nam na koncu ostanejo samo dve ali 
tri glavne teme, ki jih očitno izpodbija Svet ali Parlament. Nato 
lahko te tri tedne resnično izkoristimo za sklenitev dogovora.“  

„Proračun obravnavam kot politiko, oblikovano v številkah.“ 
  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bil zagotovljen naknadno. Navedki izjav, podani v drugih jezikih, temeljijo na simultanem tolmačenju,  
ki je med zaslišanjem potekalo v živo. To simultano tolmačenje ne predstavlja uradno zabeleženega postopka. Na voljo je video posnetek zaslišanja.  
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

PHIL HOGAN 
Kandidat za komisarja 
Trgovina 

Kandidat za komisarja Phil Hogan je v Evropskem parlamentu 30. septembra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih 
zastavljali poslanci iz Odbora za mednarodno trgovino (INTA). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene 
v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena 
predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 enake konkurenčne pogoje za vse, 
 krepitev vodilnega položaja Evrope v svetu, 
 trgovino za trajnostni razvoj in podnebne ukrepe ter 
 večjo preglednost trgovine. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je pisno odgovoril.

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63483/20191004RES63483.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60721/phil-hogan-irska
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62601/20190930RES62601.pdf
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PE 629.837 

Enaki konkurenčni pogoji za vse  
Multilateralizem in Svetovna trgovinska organizacija 

„Najprej moramo s krepitvijo Svetovne trgovinske  
organizacije (STO) podpreti stabilno in predvidljivo trgovinsko 
okolje, ki temelji na pravilih.“ [...] „Če bom potrjen, bom naredil 
vse, kar je v moji moči, da preprečim propad mehanizma za 
reševanje sporov Svetovne trgovinske organizacije ter 
poiščem sistematično rešitev za reformo pritožbenega 
organa. Hkrati si bom z drugimi članicami Svetovne trgovinske  
organizacije močno prizadeval za ponovno okrepitev 
pogajalske funkcije te organizacije. Najprej se moramo 
osredotočiti na zaključek pogajanj o ribiških subvencijah v 
skladu s ciljem trajnostnega razvoja 14.6. Potrebna bo 
dodatna spodbuda za nacionalne ureditve na področju 
storitev in spodbujanja naložb [...].“  

Airbus/Boeing: „Združene države bi raje pozval k pogajanjem, 
namesto da bi se s povračilnimi ukrepi spustil v trgovinsko 
vojno.“  

Večstransko sodišče za naložbe: „[...] podpiramo ustanovitev 
večstranskih sodišč, potrebno delo pa se že izvaja [...].“ 

E-trgovanje 

„Močno si želim sodelovati z drugimi, da dosežemo napredek 
pri pogajanjih o e-trgovanju, in da v drugi polovici leta 2020 
pripravimo pobudo za novo pot naprej Svetovne trgovinske  
organizacije.“  

„S podpredsednico Vestager bom sodeloval pri razvijanju 
orodja, s katerim bomo obravnavali učinke izkrivljanja, ki jih 
imajo tuje subvencije na digitalnem področju, predvsem na 
našem notranjem trgu, in način, kako so se na primer kitajska 
podjetja v državni lasti uporabljala v ta namen na notranjem 
trgu Evropske unije.“  

Nepoštene trgovinske prakse 

„Tako kot vi menim, da je treba narediti več za mala in srednja 
podjetja.“  

„Pogoje za medsebojno trgovanje in lojalno konkurenco 
moramo spodbujati z izenačenjem konkurenčnih pogojev 
tako znotraj kot zunaj EU. Na primer z uporabo instrumentov, 
kot je pobuda za mednarodno javno naročanje, [...]. Proti 
nepošteni konkurenci se moramo boriti tudi tako, da 
odločneje obravnavamo tuje subvencije, ki vplivajo na 
podjetja EU [...].“ 

Pregledovanje neposrednih tujih naložb 

„Povečati moramo tudi varnost naše kritične infrastrukture in 
tehnološke baze, kot je bilo marca 2019 zapisano v sporočilu 
Kitajski. Naše notranje instrumente smo razširili z ukrepi, kot je 

mehanizem EU za pregledovanje naložb, in prizadevamo si, da 
bi ugotovili, kako obravnavati učinke izkrivljanja, ki jih 
povzročajo tuje državno lastništvo in tuje naložbe na 
notranjem trgu.“  

„Želim si usklajen in harmoniziran pristop za vse države 
članice Evropske unije. [...]. Če želimo ugotoviti, ali v zvezi s 
tem lahko oblikujemo stališče EU, moramo sodelovati, saj je 
krepitev tega mehanizma pregleda ključna za zaščito naših 
ključnih tehnologij in kritične infrastrukture.“  

Izvrševanje 

„Menim torej, da je povečanje naših prizadevanj za izvajanje 
in izvrševanje obstoječih sporazumov ključnega pomena. Z 
imenovanjem glavnega uradnika za trgovino bomo ustvarili 
osrednjo točko za to delo in prosil ga/jo bom, naj z vami tesno 
sodeluje pri razvijanju naše agende za izvrševanje.“  

„S tem delom želim leta 2020 nadaljevati čim prej. Menim, da 
bomo morali sodelovati z odborom in vsemi zadevnimi  
deležniki pri določitvi meril glede pristojnosti in nalog, ki jih 
bo imela ta nova funkcija. Biti mora politično odgovorna, [...].“  

„[...] to vidim v položaju namestnika generalnega direktorja na 
direktoratu za trgovino in v tem, da bi z določitvijo 
njegovih/njenih pristojnosti in nalog dejansko okrepili 
njegov/njen položaj.“  

„[...] na voljo ne bo imel enakih virov kot varuh človekovih 
pravic Evropske unije niti posebnega pritožbenega postopka. 
Pripravljen pa sem razpravljati o vaših zamislih glede morda 
bolj osredotočenega pristopa k tem pritožbam [...].“  

„[...] za naš splošni sistem preferencialov bomo imeli nadzorni 
sistem, s katerim bomo zagotovili, da se v teh državah izvajajo 
odgovorne naložbe in ne dumping, kot običajno obtožimo 
druge. [...] Zelo si želimo reforme na podlagi ocene, ki so jo 
leta 2018 izvedli vaš odbor ter Evropska komisija in Parlament 
[...].“  

Krepitev vodilnega položaja Evrope v svetu  
„Način našega trgovanja priča o tem, kdo smo, ter o naših 
vrednotah in prepričanjih. [...] Evropska unija bo morala 
postati močnejši svetovni akter in okrepiti moramo vodilni 
položaj Evrope v svetovni trgovini. Vsi vidiki trgovinske  
politike EU morajo na lokalni in svetovni ravni odražati stopnjo 
naše zavezanosti miru, blaginji in prenehanju plenjenja 
okolja.“  

ZDA 

„Zavezan sem prizadevanjem za pozitivno čezatlantsko 
agendo in odprt bom za hitro rešitev trgovinskih sporov z 
ZDA.“ 
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„Pripravljen sem za politično sodelovanje z ZDA, da 
odpravimo naša trgovinska nesoglasja. [...] pri tem pa bom 
zagovarjal interese Evropske unije. Po mojem mnenju je 
ključno, da se nenehno osredotočamo na razsežnost  
vzajemne koristi, nedavni dogovor [...] o govedini, sklenjen 
julija, pa je jasen primer pripravljenosti Evropske unije za 
reševanje težav [...], vendar z dialogom in sodelovanjem.“  

Kitajska 

„Prizadeval si bom za dejavni dialog in sodelovanje, tudi na 
področjih skupnega interesa, kot so podnebne spremembe, 
varstvo okolja, reforma Svetovne trgovinske organizacije, 
vključno z disciplino pri industrijskih subvencijah. Prednostno 
bom obravnaval tudi naša tekoča pogajanja o naložbah, da bi 
ponovno uravnotežili naš naložbeni odnos s Kitajsko. Svoje  
interese in vrednote moramo neomajno zagovarjati in v zvezi 
s tem se dobro zavedam zadržkov Parlamenta. Naš pristop h 
Kitajski mora obsegati ponovno uravnoteženje naložbenega 
odnosa in obravnavanje nepoštenih trgovinskih praks. V ta 
namen bom uporabljal tudi naše instrumente trgovinske  
zaščite, naši odnosi pa morajo temeljiti na učinkoviti 
vzajemnosti pri dostopu do trgov ter priložnosti za podjetja in 
vlagatelje.“  

„Tako je moja prednostna naloga in prednostna naloga 
Komisije, da v okviru sklenitve naložbenega sporazuma do 
konca leta 2020 vključimo vprašanja, ki ste jih omenili.“ 

„[p]onovno se razpravlja o opredelitvi statusa države v 
razvoju. [...] Dokler imamo države, ki pričakujejo posebno in 
drugačno obravnavo, mora to temeljiti na potrebah in 
dokazih, ne pa dejansko na nekaterih močnejših 
gospodarstvih, ki so trenutno v tej kategoriji.“  

Afrika 

„Tudi Afrika mora postati naša še pomembnejša prednostna 
naloga. Pot naprej kaže nedavno sklenjeno zavezništvo med 
Afriko in Evropsko unijo, ki temelji na političnem in 
naložbenem partnerstvu enakih.“  

 „[...] jutri je nov dan za naše sodelovanje z vzhodno Afriko na 
področju razvoja novega sporazuma o gospodarske m 
partnerstvu in morda ga lahko nadgradimo v sporazum o 
prosti trgovini, v katerem bi obravnavali vsa vaša vprašanj a, 
vključno z enakostjo spolov.“ 

Druge države in vprašanja 

„V zvezi z Združenjem držav jugovzhodne Azije na splošno ne 
vidim napredka na ravni regij, vidim pa velik napredek na ravni  
držav.“  

„Prav tako moramo poskrbeti, da dogovori, doseženi z našimi  
vzhodnimi sosedami, izpolnjujejo zastavljene cilje, pri tem pa 
nadaljevati z našimi prizadevanji za poglobljena in celovita 
prostotrgovinska območja z našimi partnericami južnega 
Sredozemlja.“  

Izstop Združenega kraljestva iz EU: „[...] Komisija se je temeljito 
pripravila na izstop Združenega kraljestva brez dogovora. [...]  
Prepričan sem, da bosta Evropski parlament in Evropski svet 
veliko povedala o pooblastilih komisarja za trgovino za 
pogajanja [...].“ 

Trgovina za trajnostni razvoj in podnebne ukrepe 
„[...] Trgovina mora biti pravična in odprta, pa tudi trajnostna. 
Trgovinska politika mora prispevati k reševanju svetovnih 
izzivov, kot so podnebne spremembe, varstvo okolja in 
krepitev delovnih standardov. Zato so tako pomembna 
poglavja o trajnostnem razvoju v vseh naših sporazumih z 
zavezujočimi obveznostmi glede dela in okolja. Da bi dosegli 
te cilje, bom pripravljen v celoti izkoristiti različne 
instrumente, ki jih imamo na voljo, in sicer prek trgovinskih 
preferencialov, dvostranskih trgovinskih sporazumov, 
ukrepanja na večstranski ravni, na primer na področju 
odpiranja trgov za okolju prijazno blago in storitve, da bi 
prispeval k izpolnjevanju naših mednarodnih okoljskih in 
podnebnih obveznosti. Če bom potrjen, nameravam z vami  
sodelovati tudi pri obnovi našega splošnega sistema 
preferencialov, ki nudi prednostni dostop do izvoza iz držav v 
razvoju in najmanj razvitih držav.“ 

„Vsekakor si bom prizadeval, da v okviru postopka STO v naš 
delovni program za Svetovno trgovinsko organizacijo 
vključimo cilje trajnostnega razvoja [...] zelo velik pomen 
dajem 15-točkovnemu [...] načrtu za [...] poglavje o trgovini in 
trajnostnem razvoju. Potrebna je večja vključenost civilne 
družbe [...] za zagotavljanje izvajanja pritožb, tudi s finančnim 
podpiranjem.“  

„Zagotovo bomo ocenili učinek sporazuma z Mercosurjem na 
trajnostni razvoj in izvedli ekonomsko analizo tega sporazuma 
ter vse to dali na voljo, leta 2020 pa bomo izvedli še skupno 
oceno učinka, da ugotovimo, kako vsi trgovinski sporazumi , 
vključno z Mercosurjem, vplivajo na poslovanje kmetov in 
njihove ranljivosti na določenih področjih blaga.“  

„Vsi smo zgroženi zaradi dogajanja v Amazoniji, vendar  
trenutno zunaj Evropske unije nimamo orodij, da bi se s tem 
učinkovito spoprijeli, razen z nekaterimi vzvodi v okviru 
trgovinske politike, in verjamem, da bomo imeli v zadnji fazi 
ratifikacije veliko vpliva.“ 
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Previdnostno načelo: „Sčasoma smo jih v to prepričali, saj je to 
postalo ključni pogoj na evropski strani in po mojem mnenju 
sporazuma ne bi sklenili brez vključitve te določbe [...].“ 

Davek na meji glede na emisije ogljika: „Cilj je preprečiti selitev 
virov ogljika in zagotoviti, da za ogljična podjetja veljajo enaki 
konkurenčni pogoji, pri tem pa ta davek združiti z 
brezplačnimi dodelitvami v sistemu EU za trgovanje z 
emisijami, saj pri brezplačnih dodelitvah ni treba prilagajati 
stroškov. [...] Način vključitve trgovinske politike bom 
vsekakor moral obravnavati v tesnem sodelovanju s 
Fransom Timmermansom in Paolom Gentilonijem. [...] Menim, 
da moramo zelo podrobno proučiti možnosti, saj ne želimo 
biti v položaju, v katerem delamo vse, kar je treba, naši  
konkurenti pa ne naredijo nič.“ 

„Seveda je s trgovinsko politiko mogoče narediti več v zvezi s 
človekovimi pravicami, mučenjem ali drugimi vprašanji, kot je 
enakost spolov. Vse to so pomembna področja, na katerih 
lahko ima trgovina pomembno vlogo. Če se odločite, da boste  
v tem odboru uveljavili pravico do pobude na tem področju, 
jo bom z veseljem podprl. [...] Z veseljem bom sodeloval s tem 
odborom – če bo to njegova prednostna naloga – v zvezi z 
morebitno tehnično podporo, poročili ali zaslišanji, 
potrebnimi za pripravo predloga tega odbora s primerno 
skrbnostjo. Upam, da vam bodo moje službe v pomoč in jaz 
bom spodbujal sodelovanje.“ 

„[...] in če se odbor odloči, da bo prednostno obravnaval to 
pobudo za primerno skrbnost v svojem delovnem programu 
za prihodnost v okviru pobude Evropskega parlamenta in 
smernic novoizvoljene predsednice Ursule von der Leyen, 
bom z vami z veseljem sodeloval v zvezi s tem, kakšen naj bo 
obseg tega predloga.“ 

„Na področju programa za enakost med spoloma bom gradil 
na velikem uspehu Cecilie Malmström. [...] V zvezi z razvojem 
politike nameravam svojim službam naročiti, naj pri vlaganj u 
političnih pobud v prihodnosti upoštevajo učinek na enakost  
spolov.“ 

„Želim doseči, da so naše mednarodne konvencije in 
mednarodni sporazumi vključeni v naše sporazume o prosti 
trgovini ter da se lahko izvajajo na večstranski in dvostranski  
ravni – prek disciplinskih ukrepov [...] za poglavja o 
trajnostnem razvoju.“ 

„[...] zavezujem se, da se bomo posvetovali z vsemi deležniki, 
vključno s tem Parlamentom in tem odborom ter Svetom.“ 

„Ta določba je bila prvič vključena v sporazum o prosti trgovini 
leta 2009. Evropska unija se zdaj sklicuje [...] na potrebo po 
akcijskem načrtu za zagotovitev, da Južna Koreja spoštuje  
svoje zaveze iz vsakega poglavja. Sprejeli bomo naslednji  
ukrep, tj. mehanizem za reševanje sporov, kar je v skladu z 
dogovori iz sporazuma.“ 

Večja preglednost trgovine 
„Še naprej bom krepil pregleden način oblikovanja trgovinske  
politike, značilen za obdobje zadnjega Parlamenta. Redno 
bom sodeloval s tem odborom in na plenarnih zasedanjih, da 
bi odgovarjal na vaša vprašanja. Prav tako bom poskrbel, da 
boste pravočasno imeli dostop do vseh informacij, ki jih boste 
potrebovali. [...] Podpiral vas bom, tako da bom Svet  
spodbujal, naj posluša vaša mnenja, napredoval na področju 
zakonodajnih aktov in se izogibal začasni uporabi trgovinskih 
sporazumov, preden boste imeli možnost dati soglasje. Z vami  
bom sodeloval tudi pri načrtovanju, pojasnjevanju in 
promoviranju naše trgovinske politike med ljudmi v Evropi in 
zunaj nje. Pomembno je točno in strokovno obveščanje o 
naših trgovinskih odnosih. Na voljo smo za vse razprave, ki so 
potrebne za obveščanje o koristih trgovanja.“ 

„Z veseljem bom podprl pobudo za pravično in etično 
trgovino [...] ter [...] ponovno podelitev nagrad leta 2020 in 
pozneje. [...] Trgovina [...] spodbuja številne druge pomembne  
ukrepe, ki jih želimo vključiti v te sporazume kot del naših 
drugih politik na področju javnih dobrin [...]. Tako se 
zavezujem, da se bomo posvetovali z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, vključno s tem Parlamentom in tem odborom ter 
Svetom.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bil zagotovljen naknadno. © Evropska unija, 2019 
 
Rokopis zaključen: oktobra 2019; datum objave: november 2019. 
Odgovorni administrator: Mario DAMEN; uredniška pomoč: Jan MUYLDERMANS. 
Kontaktni podatki: poldep-expo@ep.europa.eu.  
 
Ta dokument je na voljo na spletnem mestu: http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/supporting-analyses-search.html 
DG EXPO/B/PolDep/Note/2019_96 
Tiskana izdaja  ISBN 978-92-846-5636-3 | doi:10.2861/059195 |  QA-02-19-804-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5635-6 | doi:10.2861/325706 |  QA-02-19-804-EN-N 

http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63049/20191001RES63049.pdf
mailto:poldep-expo@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Zaslišanja kandidatov za komisarje, 
september - november 2019 
 

 

Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja 
Tematski sektor za strukturno in kohezijsko politiko 

Avtorji: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra 
Generalni direktorat za notranjo politiko 

PE 638.438 – november 2019 

 
 
 
 

SL 

 

 

Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

MARIJA GABRIEL 
Kandidatka za komisarko 
Inovacije, raziskave, kultura, izobraževanje in mladi  

Kandidatka za komisarko Marija Gabriel je v Evropskem parlamentu 30. septembra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki 
so ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) in Odbora za kulturo in izobraževanje 
(CULT). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen 
resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in 
vključujejo:  

 izobraževanje, raziskave in inovacije ter 
 kulturo, mlade in šport. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za komisarko 
prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je pisno odgovorila. 
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PE 629.837 

Izobraževanje, raziskave in inovacije 
Zagotoviti hiter dogovor o prihodnjem programu 
Obzorje Evropa in njegovo polno izvajanje 

„[…] brez predhodnega posvetovanja in obveščanj a 
Parlamenta ne bo sprejeta nobena odločitev.“ 

„V zvezi s proračunom sem povsem na strani Evropskega 
parlamenta. Povečanje proračuna za program Obzorje Evropa 
bom odločno zagovarjala, saj se je treba zavedati, da proračun 
za Obzorje Evropa ni strošek, ampak naložba.“ 

„Zato nameravam zdaj tesno sodelovati s Parlamentom. Z 
obveščanjem Parlamenta o dogajanju ne bom čakala, na 
primer do začetka izvajanja misij leta 2021. Zato sem 
predlagala, naj sveti za misije, odbori za misije, vsakič  
imenujejo osebo, ki bo posrednik Parlamenta in bo lahko 
kadar koli odgovarjala ter poročala o razvoju dogodkov in 
načinu sprejemanja odločitev.“ 

„Nato bom nadgradila svoja prizadevanja in vztrajala pri 
možnosti izvedbe informacijske kampanje ter zagotovila, da 
se znanost približa mladim. Zato bom organizirala pobudo za 
povezovanje znanosti z regijami in šolami, v okviru katere 
bodo lahko znanstveniki mladim pokazali rezultate svojih 
raziskav ter jih spodbudili, da jim sledijo na tej poti.“ 

„Glede humanističnih in družboslovnih znanosti sem zelo 
jasna: vključiti jih želim v celoten program Obzorje Evropa, ne 
samo v misije, ampak tudi v prvi in tretji steber. Prvič, ker jih 
ne želim izolirati. Želim, da se upoštevajo vsakič, ko si 
prizadevamo za inovacije v okviru tretjega stebra ali izvajamo 
misije v okviru drugega stebra.“ 

„Če zares želimo poskrbeti za to, da so pri vsakem izboru 
izpolnjena merila, v katera verjamemo, je pomembna ena 
sama beseda: preglednost. Če zares želimo vedeti, kako 
Evropski svet za inovacije izbira projekte, nas mora redno 
obveščati o postopku izbiranja.“ 

„Zavezujem se, da bom s svojimi službami pred izvajanjem 
programa Obzorja Evropa obiskala regije v različnih državah 
in razpravljala o Obzorju Evropa.“ 

Zagotoviti zadostne naložbene tokove za prelomne 
raziskave in prodorne inovacije 

„Zato bom zelo pozorna na to, da bo Evropa v okviru naslednje  
industrijske strategije prek raziskav in inovacij pametno 
vlagala in se opirala na svoje prednosti, hkrati pa bo tudi 
odločno prevzela vodilno vlogo v naslednjem valu inovacij.“ 

Vzpostaviti pravi evropski raziskovalni prostor  

„Evropskemu raziskovalnemu prostoru želim vdahniti novo 
življenje.“  

„Resnično želim pomagati oživiti evropski raziskovalni  
prostor: eno od vprašanj, ki jih želim izpostaviti, je beg 
možganov ter način privabljanja in ohranjanja talentov.“ 

„Dotaknila se bom kočljivejšega vprašanja, in sicer plač  
raziskovalcev. Zavezali smo se, da bomo izvedli študijo in 
sledili razvoju dogodkov, s čimer bomo pridobili veliko 
izkušenj, da bomo lahko hitreje ukrepali.“ 

„[...] zavezali smo se, da bomo obravnavali pobudo o 
štipendiji, ki bo raziskovalcem omogočila, da se vrnejo v svojo 
državo in tam nadaljujejo svoje raziskovalno delo.“  

„Evropska komisija bo v drugi polovici leta 2020 izdala 
sporočilo o evropskem raziskovalnem prostoru.“ 

Zagotoviti povezavo med prednostnimi nalogami na 
področju raziskav, politike in gospodarstva  

„Mala in srednja podjetja bodo, zahvaljujoč ustanovitvi  
Evropskega sveta za inovacije, glavna ciljna skupina tretjega 
stebra Inovativna Evropa v okviru naslednjega programa 
Obzorje Evropa. Naš cilj je, da vzpostavimo enotno kontaktno 
točko za mala in srednja podjetja, da nam bodo lahko 
posredovala inovativne ideje in izdelke, mi pa jim bomo 
pomagali hitreje vstopiti na trg. Sodelujejo lahko tudi pri 
drugih dejavnostih. V mislih imam na primer Evropski inštitut 
za inovacije in tehnologijo ter različne skupnosti znanja in 
inovacij. Med njimi je treba zagotoviti sinergije.“ 

„Energetsko intenzivnim regijam in premogovniški m 
območjem moramo pomagati pri prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo ter zagotoviti znanja in spretnosti. V zvezi s tem 
bosta imeli ključno vlogo izobraževanje in učenje. Poskrbeti 
moramo, da se bodo lahko te regije zanesle na vire, da ne 
bodo izgubile svoje konkurenčnosti.“ 

„Vesoljske tehnologije bom podpirala, saj imajo ogromen 
potencial, zlasti pa zato, ker vesoljske storitve odpirajo nove  
trge in nove aplikacije.“ 

„Vztrajala bom, da bo Evropski svet za inovacije enotna 
kontaktna točka za zagotavljanje dostopa malim in srednjim 
podjetjem, ki bodo ciljna skupina. Predvsem zato, ker je bil 
Parlament zelo jasen: 70 odstotkov proračuna bo namenjenih 
malim in srednjim podjetjem.“  

„Sama pa želim, da te možnosti poznajo mala in srednja 
podjetja iz vseh regij; jasno je, da nismo zaprta skupina. Zato 
bom posebno pozornost namenila dejavnostim Evropskega 
inštituta za inovacije [in tehnologijo], ki ima prav tako pobude , 
namenjene regionalnim inovacijam. Namenjene so tudi 
malim in srednjim podjetjem.“ 
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„Na področju znanosti smo zelo uspešni in imamo vodilno 
vlogo. Hkrati jo moramo ceniti, saj je naša surovina. 
Zaostajamo pa na področju inovacij. Zato se bom močno 
osredotočila na spremembe, ki so potrebne za čim zgodnejše  
vključevanje kulture uporabe in komercializacije, tudi na 
univerzah.“ 

„Če želimo uspeti pri podnebnem prehodu in doseči slovit 
evropski zeleni dogovor, bodo nujno potrebne inovacije in 
raziskave. Zato bom seveda podprla vse tiste projekte, s 
katerimi bomo lahko zmanjšali emisije, omogočili naložbe v 
vodik ter morda zagotovili druge rešitve, ki še niso znane.“ 

„Če zares želimo biti neodvisni in če želimo izkoristiti novi val  
inovacij, moramo vlagati. Evropa ima svoje prednosti in čas je 
za naložbe, da bomo lahko zagotovili tehnološko suverenost.“  

Podpreti cilj glede potrojitve programa Erasmus+  

„Odločno bom podprla potrojitev proračuna za program 
Erasmus, k čemur je pozval Parlament in k čemur se je zavezala 
novoizvoljena predsednica Komisije.“ 

Zagotoviti bolj zelen in vključujoč program Erasmus+ 

„Predlagala bom tudi zeleni Erasmus. Mislim, da so nam mladi  
poslali zelo jasno sporočilo: zaščititi moramo okolje in 
spremenite naše navade. To je konkretna zamisel.“ 

„Erasmus je simbol, na katerega smo zelo ponosni. Podprla 
bom vse ukrepe, ki povečujejo njegovo vseobsežnost, tako na 
področju poklicnega izobraževanja kot tudi za učitelje [...]. V 
prihodnosti si želim več projektov, ki bi upoštevali lokalne 
posebnosti v lokalnih skupnostih, in povečanje števila teh 
pobud [...]. Želim, da se Erasmus osredotoči na neformalno 
izobraževanje, male organizacije in lokalne oblasti, da bi 
ugotovili, kako ustvariti nekaj zelo drugačnih projektov.“ 

Vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora do 
leta 2025 

„Vztrajala bom tudi pri novi zamisli o evropskem 
izobraževalnem prostoru. Odslej moramo zagotoviti, da se 
raziskave v celoti vključijo v novo vizijo za evropske univerze.“ 

„Do leta 2021 resnično želim uvesti evropsko študentsko 
izkaznico [...] kot dopolnilo nacionalnim izkaznicam [...], tako 
da jo bodo lahko študenti uporabljali tudi v tujini.“ 

Spodbujanje odličnosti in mreženja evropskih univerz  

„Kar zadeva evropske univerze, smo na začetku dolge poti [...] . 
Za univerze imam naslednje vprašanje: ali imate skupno 

strateško vizijo in se vse premikate v isto smer? Ali si želimo 
skupnih strateških programov, s katerimi lahko zagotovimo 
upoštevanje izobraževalnega in strokovnega razvoja?“ 

„Ne učimo se zgolj med štirimi stenami šole, univerze ali 
delovnega mesta, obstaja tudi koncept vseživljenjskega 
učenja ter razvijanja znanja in spretnosti brez razlikovanja na 
podlagi starosti [...]. To je cilj programa Erasmus+ in poskrbeti  
želim, da bo bolj odprt [...]. Pomembno je diverzificirati 
poklicne poti in jih prilagajati posameznikom. Pozorno bom 
spremljala, kako evropske univerze to upoštevajo.“ 

„Zavzeto bom branila akademsko svobodo. Zagovarjala bom 
svobodo raziskovanja, ki ga vodi radovednost [...]. Temu 
pripisujem zelo velik pomen. Ne gre le za svobodo 
raziskovanja ali financiranje. Gre za eno od naših načel. Na 
evropski ravni imamo listine in te niso naključne. Naredila bom 
vse, kar je v moji moči, da zagotovim njihovo spoštovanje.“ 

„Raziskavam, ki nam bodo omogočile preboje, bom namenila 
posebno pozornost. Zato sem omenila Evropski raziskovalni  
svet in vztrajala pri pomembnosti pionirskih raziskav.“ 

„[Vprašanje odprte znanosti] mi je blizu in ga bom 
obravnavala. [...] Razmišljam, kako bi lahko na primer v 
evropskem okviru za raziskave spodbujali raziskovalce, ki 
podpirajo odprto znanost [...].“ 

Prevzeti vodilno vlogo pri posodabljanju akcijskega 
načrta za digitalno izobraževanje  

„Kritično mišljenje nas pripravi na sprejemanje utemeljenih 
odločitev. To pozdravljamo in v tej smeri bomo tudi 
nadaljevali. V okviru naslednjega načrta za digitalno 
izobraževanje, za katerega želim, da bo posodobljen do 
prihodnjega leta, bomo obravnavali medijsko pismenost . 
Menim, da je to ključni element boja proti lažnim 
informacijam.“ 

„Z lažnimi novicami in informacijami se dotikate vprašanja, ki 
mi je zelo blizu. Glede pomembnosti ravnovesja med svobodo 
izražanja in prostim dostopom do informacij ter preglednostjo 
in odgovornostjo sem bila zmeraj zelo jasna.“ 

Kultura, mladi in šport 
Zagotoviti polno izvajanje nove evropske agende za 
kulturo  

„Kultura bo zmeraj na vrhu moje agende. Kultura je naša 
priložnost, da si prizadevamo za bolj vključujočo 
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Evropo, inovativnejšo Evropo, poleg tega pa nam lahko 
pomaga pri soočanju z novimi svetovnimi izzivi.“ 

Razvoj načinov za okrepitev evropske zaveze ohranjanju 
in zaščiti naše kulturne dediščine  

„Enotnejšo in mirnejšo evropsko družbo, ki mora biti v vse  
manj predvidljivem svetu še močnejša, bomo pomagal i  
zgraditi z ohranjanjem naše dediščine, podpiranjem 
ustvarjalnosti umetnikov in spodbujanjem tehnoloških 
inovacij.“ 

„Pozornost bom namenila digitalizaciji kulturne dediščine. [...]  
Uporabila bom tudi Europeano. Potrebujemo pobude, ki so 
privlačnejše za mlade in tiste, ki nimajo dostopa do kulture.“ 

„Prvi steber naše politike [o kulturni dediščini] mora biti 
povečanje dostopnosti. To se lahko na primer zagotovi z 
digitalizacijo in novimi partnerstvi z evropskimi prestolnicami 
inovacij.“ 

Spodbujanje ustvarjalnega sektorja kot pobudnika za 
inovacije, delovna mesta in rast  

„Resor, ki mi ga je namenila novoizvoljena predsednica [...] , 
vključuje pomembne programe, kot so Obzorje Evropa, 
Erasmus, Ustvarjalna Evropa in DiscoverEU. Ti tvorijo skladno 
celoto in razviti je treba sinergije ter zagotoviti, da bo vse  
delovalo. Skupni imenovalec vseh teh področij je, da zadevajo 
vsakdanje življenje državljanov, poosebljajo Evropo talentov 
in Evropo src.“ 

„Ostala bom zvesta povečanju [proračuna za Ustvarjalno 
Evropo], ki smo ga zahtevali. To bom dosegla, nato pa si bom 
s sodelovanjem z drugimi programi, kot je Obzorje Evropa, 
prizadevala za najboljši možen učinek.“ 

„Ponovno poudarjam podporo malim in srednjim podjetjem, 
zlasti na področju kulture, saj lahko tam resnično računamo na 
ustvarjalnost in inovativnost. Program Ustvarjalna Evropa 
vključuje zamisel o laboratorijih za ustvarjalne inovacije. [...]  
Pričakujem, da bodo imela mala in srednja podjetja 
prednosten dostop. [...] Prav tako je pomembno, da jim v 
okviru programa Obzorje Evropa zagotovimo pravičen delež. 
Povečati moramo tudi prepoznavnost različnih primerov, ki že 
delujejo.“ 

„Na tem področju moramo naše ukrepe v največji možni meri 
uskladiti s kandidatko za komisarko Sylvie Goulard. [...]  
poskusila bom ustvariti več sinergij s priložnostmi, ki obstajajo 
v Obzorju Evropa.“  

„Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo namerava 
leta 2022 vzpostaviti nove SZI [skupnosti znanja in inovacij] za 
ustvarjalni in kulturni sektor. Zdaj bi bilo zelo pomembno 
razmisliti o možnih sinergijah in načinih sodelovanja med 
njimi, nato pa jih povezati s tistim, kar je že bilo opravljeno na 
ravni Obzorja Evropa. Za to bosta potrebni stalno sodelovanje  
in usklajevanje, s čimer bomo zagotovili, da vprašanja v zvezi 
z avdiovizualno vsebino ne bodo ostala izključno pod okriljem 
programa MEDIA, temveč bodo obstajale druge možnosti za 
razvoj v okviru raziskav in inovacij znotraj programa Obzorje 
Evropa in Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.“ 

„V zvezi z raziskavami, izobraževanjem, knjižnicami in kulturno 
dediščino smo [v direktivi o avtorskih pravicah] ustvarili 
izjeme. Zdaj pa želim postopek natančneje spremljati, da bi 
videli, kako se izvaja.“ 

„Naša pravila [iz Direktive o elektronskem poslovanju] 
moramo prilagoditi novim razmeram digitalne preobrazbe.“ 

Spodbujanje športa kot orodja za vključevanje in dobro 
počutje  

„Športni del [programa Erasmus+] je lahko zelo učinkovit pri 
vključevanju priseljencev in programi se že izvajajo, tudi na 
področju preprečevanja radikalizacije in opuščanj a 
izobraževanja ter kulturnega zaostajanja.“ 

„Ključna beseda na področju športa [...] je vključenost. 
Zagotoviti želim, da se lahko vključijo osebe z zmanjšano 
mobilnostjo.“ 

Spodbujanje kulturnega sodelovanja kot del partnerstev 
Unije z državami z vsega sveta  

„Kulturna diplomacija je pravo orodje mehke moči in nam 
omogoča odprt dialog. [...] Naše partnerice na Zahodne m 
Balkanu morajo vedeti, da jim bomo zagotovili nekaj otipljive 
podpore. [...] Tam je čudovita zibelka mladih talentov. 
Ustvarjalni sektor in kultura sta zelo cenjena in na tem 
področju bomo še naprej tesno sodelovali.“  
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

NICOLAS SCHMIT  
Kandidat za komisarja 
Delovna mesta in socialne pravice 

Kandidat za komisarja Nicolas Schmit je v Evropskem parlamentu 1. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih 
zastavljali poslanci iz Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 
(ECON). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov 
resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in so 
osredotočene na:  
 krepitev socialne razsežnosti Evrope 

in dodatne točke, ki jih je izpostavil med zaslišanjem in so vključevale:  

 spodbujanje zaposlovanja in visoko usposobljene delovne sile, 
 zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev ter zdravja in varnosti pri delu ter 
 tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je pisno odgovoril.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-nicolas-schmit_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20190930-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63149/20191001RES63149.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60724/nicolas-schmit-luksemburg
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190930RES62657/20190930RES62657.pdf
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Krepitev socialne razsežnosti Evrope  

Evropski steber socialnih pravic  

„V tesnem sodelovanju s Parlamentom bom na podlagi  
dosežkov Komisije predsednika Junckerja in političnih 
smernic novoizvoljene predsednice Ursule von der Leyen 
pripravil akcijski načrt za izvajanje stebra na ravni Unije in 
posameznih držav članic.“  

Dostojna minimalna plača  

„Predstavil bom pravni instrument, s katerim bomo lahko 
vsakemu delavcu v Uniji zagotovili dostojno minimalno plačo. 
Ne gre za določitev enotne višine minimalne plače v EU in 
posebno pozornost bom namenil socialnim modelom 
različnih držav članic.“  

„[...] ta okvir minimalnih plač nikakor [...] ne bo omajal sistema, 
ki temelji na kolektivnih pogajanjih in v državah, v katerih se 
uporablja, zagotavlja dobre plače, in teh držav – na noben 
način – ne bomo silili, naj spremenijo svojo zelo staro in 
ustaljeno tradicijo.“ 

„Menim, da z vzpostavitvijo tovrstnega evropskega okvira za 
minimalne plače ne bomo omajali ali ogrozili tega sistema. 
Ohraniti moramo tisto, kar dobro deluje. Tega ne bomo 
popravljali. To vam lahko zagotovim.“  

Evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti 

„Odpornost ekonomske in monetarne unije je odvisna od 
stabilizacijskih funkcij. Prihodnji evropski sistem 
pozavarovanja za primer brezposelnosti je treba skrbno 
načrtovati in tako zagotoviti hitro odzivanje na šoke, pri tem 
pa ohraniti ustrezno varstvo za primer brezposelnosti.“  

„Ekonomski šoki, pogosto asimetrični, so žal neločljiv del 
našega ekonomskega modela. Bistvo je v tem, da moramo te 
šoke blažiti. Ne smemo organizirati stalnega prenosa teh 
šokov, ampak je treba najprej zagotoviti, da zadevno 
gospodarstvo v primeru tovrstnega asimetričnega šoka ne 
strmoglavi v luknjo brez dna, in nato poskrbeti, da imajo ljudje 
v tem gospodarstvu dostop do nekakšne varnostne mreže, 
tudi če jo država iz finančnih in proračunskih razlogov težko 
še naprej zagotavlja.“  

Evropski organ za delo  

„[...] novonastali Evropski organ za delo lahko ima pomembno 
vlogo, saj lahko zagotavlja sodelovanje med nacionalnimi  
oblastmi, in sicer pri izvajanju skupnih inšpekcijskih 
pregledov. V razpravah v tem odboru, ki so potekale prejšnji 
teden, sem izvedel, da mnoge med vami skrbi praktična 

zasnova Evropskega organa za delo. Zagotavljam vam, da bo 
vzpostavljen hitro in da mu bodo zagotovljena ustrezna 
sredstva za opravljanje nalog.“  

Spodbujanje socialnega dialoga  

„Socialni dialog je treba spodbujati na vseh ravneh, saj lahko 
v Uniji deluje samo, če temelji na močnih in avtonomni h 
nacionalnih socialnih partnerjih. Podpreti je treba tudi 
kolektivna pogajanja, saj so pomembna lastnost našega 
socialnega tržnega gospodarstva.“  

„Pomembno je, da v teh gospodarskih pretresih ponovno 
okrepimo socialne partnerje na obeh straneh. Evropska unija 
in Komisija to lahko storita. Za vzpostavljanje teh institucij 
imamo številne možnosti – tudi finančne – in usmerjene 
morajo biti zlasti na države, kjer socialnega partnerstva skoraj  
ni.“  

„Predlagam, da Evropski ekonomsko-socialni odbor prosimo 
za izvedbo študije o tem, kako ponovno okrepiti in spodbuditi  
kolektivna pogajanja v Evropi. Na tem področju delata (tudi) 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj ter 
Mednarodna organizacija dela, zato se moramo opirati tudi na 
njune ugotovitve.“ 

Evropski socialni sklad plus (ESS+) 

„Vlaganje v ljudi je treba priznati kot vlaganje v boljšo 
prihodnost. Evropski socialni sklad plus je pomemben 
instrument Unije. Gre za mehanizem, v okviru katerega z 
zagotavljanjem sredstev podpiramo izvajanje načel stebra.“ 

„[...] vsekakor moramo sredstva, namenjena brezposelnosti 
mladih, usmeriti predvsem na tista območja, kjer je tovrstna 
brezposelnost še zmeraj velika težava. Težave se lahko 
enostavneje rešujejo tam, kjer je brezposelnost mladih zelo 
majhna, zato moramo sredstva osredotočiti na območja, kjer 
je koncentracija brezposelnosti mladih velika.“ 

 Krepitev socialne zaščite  

„Celotna vsebina predstavljenega programa [...] ima en cilj: 
krepitev socialne zaščite [...] v Evropi. Krepitev, ponovna 
aktivacija socialnega napredka ter njegova prilagoditev 
spreminjajočemu se gospodarstvu, spreminjajočemu se 
gospodarskemu okolju ter zlasti globalizaciji. Pri soočanju z 
globalizacijo ne smemo biti lahkoverni, zato moramo 
oblikovati lastne zamisli in koncepte za [njeno] obravnavanje .“   

 Oblikovanje evropskega jamstva za otroke 

„Revščina uničuje prihodnost otrok, saj revni otroci zelo 
pogosto ostanejo revni tudi kot odrasli. [...] [Obstoječe] ukrepe 
[za izboljšanje položaja revnih otrok] moramo preusmeriti. 
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[...] Najprej jih moramo osredotočiti na tiste, ki jih v naši družbi 
najbolj potrebujejo [...]. [...] menim, da mora [naš pristop] 
temeljiti na delu, opravljenem v Parlamentu, da bomo imeli 
nekaj smernic. [...] Zavedam se, da ambiciozna politika, ki 
koristi vsem, ni možna brez financiranja. Poznam stališče 
Evropskega parlamenta in [...] zagotovo ga bom vključil v 
razpravo, tudi s Svetom.“ 

Standardi za minimalni dohodek 

„[...] obstaja [...] skupni interes, da vsakemu evropskemu 
državljanu zagotovimo jamstvo, da bo dostojno živel, tudi če 
se ne more že jutri vključiti na trg dela in [...] se preživljati sam, 
zato moramo določiti neka merila, mejnike, za dostojno 
življenje oseb. [...] Upoštevati je treba življenjski standard in 
razmere, gospodarsko, finančno, proračunsko stanje, pri tem 
pa tudi vsakemu evropskemu državljanu zagotoviti dostojno 
življenje, ne glede na to, kje živi.“ 

Spodbujanje zaposlovanja in visoko usposobljene 
delovne sile  

Nediskriminacija in vključevanje 

„Spodbujal bom evropski trg dela, ki zagotavlja dostop in 
dobre priložnosti za vse, zlasti invalide, priseljence, romske  
skupnosti in najbolj prikrajšane.“  

„[...] vsekakor se bom boril [...], da se to načelo prepovedi  
diskriminacije iz kakršnega koli razloga dejansko upošteva in 
izvaja.“ 

„[...] več virov, več sredstev – tudi iz Evropskega socialnega 
sklada – moramo nameniti politikam, ki vključujejo vse  
kategorije oseb z večjimi težavami na trgu dela, in invalidi so 
med njimi. [...] To temo bi res rad oblikoval v enega naših 
velikih ciljev za naslednje leto: priložnost zagotoviti vsem, tudi 
invalidom.“ 

„[...] moramo zagotoviti postopno vključevanje teh [...]  
[invalidov] v svet dela, delovna mesta. Podjetja, ki to počnejo, 
je treba spremljati, treba jim je pomagati. [...] Rešitev za to 
težavo je lahko tudi socialno gospodarstvo.“ 

„Seveda države ne poznajo popolnoma enakih modelov 
socialnega gospodarstva. Različne kulture moramo spoštovat i  
[...]. Menim, da je dovolj možnosti za skupne ukrepe. Komisar  
Barnier in komisar Andor ter komisar Tajani so leta 2011 izvedli 
konferenco o socialnih podjetjih, ki je ustvarila resnično 
pozitivno dinamiko za socialno gospodarstvo v Evropi. 
Predlagam, da z drugimi komisarji [...] ponovimo to pobudo, 
povežemo akterje in oblikujemo načrt za spodbujanj e  
socialnega gospodarstva.“ 

Okrepitev jamstva za mlade 

„[...] prenoviti moramo jamstvo za mlade, o njem ponovno 
razmisliti in ga prilagoditi trenutnim razmeram. [...] digitalni 
prehod se dogaja povsod in na žalost tudi mladi [...] nimajo 
zmeraj dovolj znanja za vstop v novo digitalno obdobje. Eden 
od mojih predlogov je uvedba osnovnega temeljnega 
digitalnega usposabljanja za vse mlade, vključene v jamstvo 
za mlade ali brezposelne, ki bi bilo prilagojeno 
posameznikovemu znanju in delovnemu mestu, ki ga želi, 
vendar mora vsaka mlada oseba pridobiti orodja za vstop na 
digitalni trg dela.“ 

Posodobitev programa znanj in spretnosti 

„Ljudi je treba v prihajajočem prehodu spremljati in jim 
omogočiti, da lahko svoja znanja in spretnosti nadgrajujejo v 
skladu z gospodarskih razvojem. Za to so potrebne naložbe  
ter poklicna usmeritev in usmeritev znanj in spretnosti z 
izboljšanimi orodji za spremljanje vseh sprememb poklicne 
poti pri vsaki starosti. Proučil bom zamisel o individualnih 
izobraževalnih računih za delovno sposobne ljudi.“ 

„[...] poklicno usposabljanje je bistvenega pomena in ni šele 
druga najboljša možnost. [...] – ne. Poklicno usposabljanje je 
ena najboljših možnosti [...], zato ga moramo resnično 
vzdrževati in podpirati.“ 

„[...] izpopolnjevanje [...] bo v prihodnjih letih stopilo v 
ospredje. Resnično moramo poskrbeti za to, da pravih znanj in 
spretnosti ne bodo imeli samo mladi, [...], ampak da bodo tudi 
tisti, ki so trenutno zaposleni, deležni izpopolnjevanja ali 
prekvalifikacije, da se bodo lahko soočali s preoblikovanjem 
svojih delovnih mest [...]. [...] V okviru Evropskega socialnega 
sklada plus je treba več denarja nameniti izpopolnjevanju in 
prekvalifikaciji. To je osrednje vprašanje in resnično ga je treba 
vključiti tudi v priporočil[a] za posamezne države [...].“  

Zdravje in varnost ter delovni pogoji  

Dostojni, pregledni in predvidljivi  

„Ne gre za vprašanje dela v malem in srednjem podjetju ali 
velikem podjetju. Vsak državljan, vsak delavec v Evropi ima 
pravico do ustreznega plačila [...] in ustreznih delovnih 
pogojev. [...] Mala in srednja podjetja moramo pri teh 
spremembah podpreti: to je jasno. Pripraviti jih moramo na 
novo gospodarstvo, digitalno gospodarstvo. [...] Prihodnosti 
malih in srednjih podjetij [pa] ne moremo zgraditi na slabih 
delovnih pogojih in zelo nizkih plačah – to ni prihodnost  
ekonomskega modela Evrope.“  
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Delovni pogoji za platformne delavce 

„Naši trgi dela se bodo spreminjali zaradi avtomatizacije, 
digitalizacije in umetne inteligence. Dejavno se moramo 
vključiti v zmanjševanje tveganj, usmerjanje prehodov in 
izkoriščanje priložnosti. Zagotovitev zaupanja v digitalno 
prihodnost je bistvenega pomena. Zato moramo obravnavat i  
delovne pogoje platformnih delavcev in aktivno obravnavat i  
nove oblike prekarne zaposlitve.“  

„To je krovni cilj [, ki ga] moramo hitro obravnavati. [...] Ta 
sektor se hitro širi in postaja vse pomembnejši; nima le 
slabosti, vendar je vsekakor treba uvesti socialno ureditev. 
Socialni vidik ne sme zaostajati za tehnološkim razvojem.“ 

„Zagotoviti moramo [...], da imajo ljudje, ki delajo na 
platformah, enake socialne pravice kot vsi drugi delavci. Imeti 
morajo tudi pravico do kolektivnega pogajanja [...] moramo 
obravnavati tudi to, da ljudje takrat, ko se združijo, tudi 
platformni delavci, ki se obravnavajo kot samozaposleni, ne 
nasprotujejo konkurenčnemu pravu, to je nesmiselno. [...]  
Menim, da bi morali o tej temi zelo hitro organizirati obsežno 
posvetovanje z vsemi deležniki in si nato prizadevati za visok 
standard za ljudi v novem digitalnem gospodarstvu.“  

„Navsezadnje naš najdragocenejši kapital v digitalnem 
gospodarstvu niso stroji, ampak človeška bitja. Naš cilj je 
vzpostavitev digitalnega gospodarstva, osredotočenega na 
človeka.“  

Vprašanja glede zdravja in varnosti  

 „Eno od področij, ki mi je zelo blizu, je zdravje in varnost pri 
delu. Da so leta 2019 ljudje na svojih delovnih mestih še vedno 
ogroženi, ni sprejemljivo. Spodbujal bom sprejetje dodatnih 
ukrepov za boj proti rakotvornim snovem na delovnem 
mestu. Zaradi spreminjajočega se sveta dela je treba premisliti 
[tudi] o zdravju in varnosti pri delu.“ 

„[...] [Obnovitev kompasa EU za ukrepanje na področju 
duševnega zdravja] je vprašanje, ki ga moramo nadalje 
obravnavati. [...] To bom vsekakor pregledal, in sicer skupaj s 
komisarko, pristojno za zdravje. [...] Imeti moramo močno 

politiko preprečevanja [duševnih motenj na delovnem mestu, 
kot sta izgorevanje in stres].“ 

Napotitev delavcev in socialni damping 

„Ključno načelo [...], ki se ga moramo vsekakor držati, je enako 
plačilo za enako delo na enakem delovnem mestu.“  

„To direktivo [...] moramo zdaj ustrezno [...] izvesti tako, da bo 
koristila vsem, ne le državam prejemnicam, ampak tudi 
državam pošiljateljicam. Navsezadnje nobena država ne sme 
izvajati nobene oblike socialnega dampinga za lastne delavce. 
To ni skladno z evropskim duhom. Zelo se zanašam na 
Evropski organ za delo, da bo zagotovil ustrezno delovanje 
sistema, da se bomo borili proti vsem zlorabam in da bomo vsi 
čim bolj enakopravni.“ 

„Poudarjam tudi, da morajo države članice zagotoviti 
potrebna sredstva in vire. [...] Ne morejo govoriti o socialnem 
dampingu, če ne sprejmejo potrebnih instrumentov za 
obravnavanje tega vprašanja.“  

Sodelovanje z Evropskim parlamentom 

„Z Evropskim parlamentom, državami članicami, socialnimi 
partnerji in vsemi deležniki bom tesno sodeloval pri 
prizadevanjih za pravičnejšo ter bolj socialno in vključujočo 
Evropo.“ 

„Poslušal bom vaše pripombe, zamisli, pomisleke in 
zagotavljam vam, da bom v prihodnjih nekaj letih zavezan 
tesnemu sodelovanju s tem Parlamentom. Če si želimo 
zaslužiti zaupanje delavcev, družin in državljanov, moramo 
sodelovati.“ 

 „[...] vrnil se bom vsakič, ko me boste za to prosili ali ko se bom 
želel pogovoriti z vami, ko bom potreboval vaš nasvet ali 
mnenje – zelo raznoliko, drugačno, naj dodam, da včasih tudi 
precej kritično, vendar je evropska politika prav zaradi tega 
tako živahna in resnično demokratična. Danes se torej 
zavezujem, da bom pogosto z vami in da bom nadaljeval to, 
kar smo danes začeli [...]. [...] ste glas naših državljanov in ta 
glas moramo poslušati.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bil zagotovljen naknadno. Navedki izjav, podani v drugih jezikih, temeljijo na simultanem tolmačenju,  
ki je med zaslišanjem potekalo v živo. To simultano tolmačenje ne predstavlja uradno zabeleženega postopka. Na voljo je video posnetek zaslišanja.  
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

PAOLO GENTILONI 
Kandidat za komisarja  
Gospodarstvo 

Kandidat za komisarja Paolo Gentiloni je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so mu 
jih zastavljali poslanci iz Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (ECON) in Odbora za proračun (BUDG). Med 
zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v 
poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 gospodarske in finančne zadeve, 
 pravično in učinkovito obdavčitev ter 
 močno in sodobno carinsko unijo. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je pisno odgovoril.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-paolo-gentiloni_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63378/20191003RES63378.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63043/20191001RES63043.pdf
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PE 629.837 

Gospodarske in finančne zadeve 
Pakt za stabilnost in rast: Izvajanje 

„Nadziral bom uporabo Pakta za stabilnost in rast, da se 
zagotovijo vzdržne javne finance. Po potrebi bom v celoti 
izkoristil prožnost, ki jo omogočajo pravila, da ustvarimo 
ustrezno fiskalno naravnanost, omogočimo stabilizacijsko 
vlogo fiskalne politike in spodbudimo zelo potrebne naložbe. 
Pri izvajanju naših pravil se bom osredotočil na zmanjšanje  
javnega dolga, saj me zelo skrbi morebitni destabilizacijski 
učinek velikega dolga v slabih časih. Obravnaval bom tudi 
primerno rabo fiskalnega manevrskega prostora za soočanje s 
tveganjem upočasnitve rasti našega gospodarstva.“ 

„[...] [italijanski] predlog proračuna bom na podlagi pravil 
obravnaval v enakem dialogu ter tako pozorno in resno kot 
predloge ostalih 26 držav članic.“ 

„Popolnoma jasen bom, da pri izvajanju naših pravil ne bo 
dvojnih meril. Razumem, da gre za zaupanje. To lahko 
pričakujete na podlagi tega, kar sem povedal danes zjutraj. 
Pregledate lahko moj življenjepis. Poleg tega gre za zaupanje. 
Moja zaveza je delovanje brez dvojnih meril.“ 

Pakt za stabilnost in rast: pregled 

„Pakt za stabilnost in rast seveda ni popoln. Izkoristil bom 
priložnost, ki jo ponuja pregled šesterčka in dvojčka, da 
premislim o pravi poti naprej na podlagi dokazov iz preteklosti 
in ob upoštevanju prispevka Evropskega fiskalnega odbora. 
Seveda boste imeli besedo pri tem tudi vi.“ 

„Tveganje procikličnega učinka je zelo očitno. Menim, da je 
Evropski fiskalni odbor zelo jasno izpostavil to tveganje. Na 
koncu tekočega pregleda šesterčka in dvojčka, ki bo zaključen 
sredi decembra, bomo morali razpravljati o poti naprej. Meni 
osebno je zelo blizu nazor Evropskega fiskalnega odbora: 
enostaven, izvršljiv in proticikličen. V tem nazoru so 
upoštevani tudi mnogi pomisleki, ki so bili danes zjutraj 
izraženi glede nekaterih doslej prezapletenih in preveč 
preudarnih elementov pravil Pakta za stabilnost in rast.“ 

„Zavedati se je treba, da bodo odločitev o poti naprej po 
pregledu sprejeli kolegij in evropske institucije ter da ta 
odločitev ne bo enostavna. Zmeraj poudarjam besedo 
‚ambicija‘. Naša pravila želim spremeniti tako, da bodo bolj 
proticiklična, izvršljiva in enostavnejša, vendar spoštujem tudi 
mnenje, da moramo biti previdni, saj lahko isto težavo rešimo 
z nekaj razlagalnimi orodji in brez dodatnih zakonodajni h 
sprememb. Odločitev bomo sprejeli pred koncem tega leta.“ 

Okrepitev ekonomske in monetarne unije/proračunski 
instrument za konvergenco in konkurenčnost 

„Menim, da je predlog za nov instrument – proračunski  
instrument [...] [za] konkurenčnost in konvergenco –, ki je bil 
potrjen junija na vrhu držav euroobmočja, pomemben, da ga 
je treba ustrezno financirati in upoštevati tudi kot instrument 
za stabilizacijo. Vemo, da je v Evropskem svetu razprava o 
instrumentu za stabilizacijo vedno zahtevna, vendar menim, 
da je ta predlog zelo ciljno usmerjen. Cilj je okrepiti strukturne 
reforme in konvergenco, to pa je treba resno financirati in 
spremljati. K temu se zavezujem z vašim odborom.“ 

„O merilih upravljanja in prednostnih nalogah tega 
instrumenta bomo skupaj razpravljali, pri tem pa vsekakor  
resno upoštevali prednostno obravnavo podnebnih ukrepov.“  

Postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji 

„Menim, da je bila analiza makro neravnotežij zelo koristna, saj 
so Komisija in države članice dobile smernice, zamisli, 
predloge – ne samo v zvezi z običajnimi finančnimi vprašanji , 
ampak tudi drugimi vprašanji, kot so zasebni dolg, 
stanovanjski trg [...] in zdravstveno stanje. Ti pogoji so temeljni 
in menim, da jih moramo v prihodnosti okrepiti.“ 

Program InvestEU in naložbeni načrt za trajnostno 
Evropo 

„Program InvestEU in naložbeni načrt za trajnostno Evropo 
bom začel prednostno izvajati.“ 

„Strinjam se, da je bilijon impresivna številka. Menim, da bomo 
tesno sodelovali s podpredsednikom Fransom 
Timmermansom in podpredsednikom Valdisom 
Dombrovskisom, saj očitno moramo ustvariti ugodno okolje 
za mobilizacijo zasebnega kapitala. Po mojem mnenju 
moramo kapital, zasebne naložbe, dopolniti še z javnimi  
nepovratnimi sredstvi in mobilizacijo javnih naložb v vsej 
Evropi. Ta načrt, naložbeni načrt za trajnostno Evropo, se 
začne vzporedno z načrtom InvestEU in menim, da bo slednji 
bistveno prispeval k načrtu za trajnostno Evropo zaradi  
zmogljivosti, ki jih bo ‚vozlišče‘ InvestEU, kot ga imenujemo, 
imelo za to, da prispeva nov projekt z veliko udeležbo kapitala. 
Nadaljevati moramo tudi s tekočim delom na področju 
opredeljevanja standarda za zelene obveznice. Menim, da je 
to eden od ciljev za bližnjo prihodnost, in kot veste, delo že 
poteka.“ 

 

  



Zaveze, sprejete na zaslišanjih kandidatov za komisarje 
 

 
57 

„Kot sem že povedal, je to tekoče delo naših služb 
Generalnega direktorata za gospodarske in finančne zadeve. 
Sporočilo je zelo jasno. V svetu je na voljo vedno več naložb v 
kapital z določenim namenom, konkretneje naložb z 
okoljevarstvenim namenom. Naša sposobnost, da z zelenimi 
obveznicami določimo merila uspešnosti za trge, bo po 
mojem mnenju zelo koristna in dobrodošla ter naletela na 
pozitiven in naklonjen odziv med vlagatelji. Zelo nenavadno 
bi bilo, če EU ne bi sodelovala na področju, ki je trenutno v 
prestolnicah vsega sveta zelo pozitivno.“ 

„Imamo dva različna instrumenta: o prvem, programu 
InvestEU, je Parlament že razpravljal v okviru večletnega 
finančnega okvira. Namenjen je različnim prednostnim 
nalogam in menim, da bo tehnična sposobnost njegovega 
‚vozlišča‘ InvestEU, ki bo zelo koristno tudi za spodbujanj e  
naložb naložbenega načrta za trajnostno Evropo, zelo velika. 
Tesno bomo sodelovali tudi s kandidatom za komisarja 
Valdisom Dombrovskisom in se bolj osredotočili na povečanje  
zasebnega kapitala v projektu naložbenega načrta za 
trajnostno Evropo. Kot veste, imamo zelo ambiciozen cilj v 
višini bilijona evrov, sam pa se bom bolj osredotočil na 
opredelitev načrta in spodbujanje programa InvestEU.“  

„Ne moremo sprejeti, da bi bil za nas tako pomemben načrt, 
InvestEU – v okviru katerega naj bi zbrali približno 
650 milijard EUR –, omejen na območja ali posamezne države. 
Zavezujem se, da bom zagotovil enakomerno porazdelitev 
tega načrta po vsej Uniji.“ 

Sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti 

„Eden od ključnih ukrepov bo zagotovitev evropskega sistema 
pozavarovanja za primer brezposelnosti. Vem, da je Parlament 
že dalj časa pozival k takšnemu sistemu. S političnega vidika 
ne bo enostavno, skupaj pa lahko zagotovimo sistem, ki bo 
državljane ščitil v težkih trenutkih.“  

„Menim, da ima ta predlog dvojni cilj. Ne smemo podcenjevati  
enega cilja, morda prvega, vsaj v zvezi z našimi državljani, ki je 
socialni cilj, v okviru katerega bi zagotovili instrument za 
krepitev nacionalnih instrumentov za primer brezposelnosti. 
To je pomembna točka, saj lahko v tem primeru združimo 
instrument, ki ima jasno socialno sporočilo in nedvoumni  
socialni namen ter vpliva na stabilizacijo. To pa ni le 
instrument za stabilizacijo in to želim poudariti. Sistem 
pozavarovanja ne sme biti – kar ste že povedali – instrument 
za trajne prenose med državami. Ne sme oslabiti postopka 
strukturne reforme, ki se izvaja v posameznih državah 
članicah. Osredotočen mora biti na ustrezne zunanje šoke in 
biti zelo hiter, imeti mora samodejni disperzijski mehanizem. 
[...] zaupana mi je naloga, da opredelim mehanizem, in to bo 
eno glavnih tehničnih in političnih vprašanj. Ali bo ta sistem 

osredotočen na posojila ali na neposredno podpor o 
nacionalnim proračunom? Ta razprava je zelo pomembna. Ni 
gotovo, da bi si morala ta dva scenarija popolnoma 
nasprotovati. Začnemo lahko z enim, vendar si moramo v 
prihajajočih tednih za to prizadevati zelo hitro in učinkovito.“  

„Takoj bom začel delati. Pojem ‚takoj‘ je odvisen od 
političnega razvoja, ampak če bom potrjen, bom s kolegom 
Nikolasom Schmitom in kolegijem takoj začel delati na tem 
področju.“ 

„Pričakujem, da bomo v nekaj tednih opredelili sistem in 
različne posledice za naše metode v odločanju Skupnosti.“  

Evropski semester 

„Osebno sem na podlagi svojih izkušenj v vlogi predsednika 
vlade močno zavezan dejstvu, da moramo pri svojih 
gospodarskih odločitvah v prvi vrsti sodelovati s socialnimi 
partnerji, zato bom to zavezo sprejel skupaj s kolegom 
Nicolasom Schmitom. Kar zadeva naša pravila, je evropski  
semester začel v zadnjih nekaj letih v svoj proces resneje 
vključevati socialno razsežnost. To je bila predvsem posledica 
sklepa iz Göteborga glede evropskega socialnega stebra. 
Menim, da je zdaj treba na tem področju napredovati, in jasno 
je, da sem dobil mandat, da v proces evropskega semestra 
vključim cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov. Kot 
vemo, imajo glavni cilji poleg močne okoljske razsežnosti tudi 
močno socialno razsežnost. S tem novim instrumentom bomo 
lahko socialni prednostni nalogi zagotovili ustrezni prostor.“  

„Menim, da moramo – in to je tudi problem ozveščenosti  
javnosti – v dialog z vladami držav članic vključiti socialne 
partnerje, tudi v državah članicah. To bo koristno za dialog, 
Evropski uniji pa bo pomagalo, da bo bolje razumela, o čem 
odločamo med evropskim semestrom v zvezi z državami  
članicami.“ 

Eurostat 

„Velik pomen dajem zavzemanju za strokovno neodvisnost  
Eurostata in nacionalnih oblasti. Poskrbel bom, da Eurostat  
ostane zanesljiva referenčna točka za statistiko in podatke o 
Evropi.“ 

Pravična in učinkovita obdavčitev 
„Odločno si bom prizadeval za pravično in učinkovito 
obdavčitev v EU.“ 

„[...] še naprej se bom boril proti davčnim goljufijam in utajam 
[...]. Davkoplačevalcem, ki upoštevajo pravila, želim zagotoviti 
koristi in se osredotočiti na sankcioniranje tistih, ki jih ne 
upoštevajo.“ 
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Obdavčenje okolja 

„[...] 74 % državljanov se strinja, da bi morala EU storiti več v 
boju proti davčnim goljufijam. [...] Moja prva prednostna 
naloga bo zagotoviti, da obdavčenje v celoti prispeva k 
evropskemu zelenemu dogovoru. Prizadeval si bom za novi  
okvir za obdavčenje okolja, ki bo ravnanje uporabnikov, 
potrošnikov in proizvajalcev usmeril v podnebno nevtralno 
gospodarstvo. Ocenil bom številne ukrepe, vključno s 
posodobitvijo direktive o obdavčitvi energije, da jo uskladimo 
z okoljskimi cilji, in delom v zvezi z davkom na meji glede na 
emisije ogljika na ravni EU, ki je združljiv s pravili STO  
[Svetovne trgovinske organizacije]. Pri tem bom pozoren, da 
bo okvir pravičen in socialno uravnotežen. Prav tako želim 
obravnavati uporabo [...] drugih pravnih instrumentov iz 
Pogodb, ki omogočajo sprejemanje davčnih predlogov s 
kvalificirano večino in soodločanjem.“ 

Reforma mednarodnega sistema obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb 

„Moj drugi cilj je na evropski ravni prispevati k reformi 
mednarodnega sistema obdavčitve dohodkov pravnih oseb, 
da bo primeren za 21. stoletje. Vsi se zavedamo, da je trenutni 
sistem zastarel. Zaradi prehoda na digitalno gospodarst vo 
postaja povezava med krajem ustvarjanja vrednosti in krajem 
plačevanja davka vse šibkejša. Poleg tega davčna konkurenca 
izkrivlja poslovne odločitve in povzroča nastanek davčni h 
politik, namenjenih kratkoročnemu zbiranju prihodkov. V G20 
se trenutno razpravlja o posodobitvi mednarodnega 
obdavčevanja dohodkov pravnih oseb, kar podpira 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Konec 
prihodnjega leta bomo morali oceniti stanje mednarodni h 
razprav. Če ne dosežemo dogovora, sem zadolžen za vodenje 
prizadevanj za pravičen evropski digitalni davek in skupno 
osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb.“ 

„To pomeni, da si bomo v tretji četrtini prihodnjega leta 
prizadevali za evropski predlog. Med mednarodno razpravo 
ne bomo hiteli z evropskim predlogom, vendar si bom s 
Komisijo odločno prizadeval, da bo pripravljen prihodnje leto, 
če ne bo mednarodnega dogovora.“ 

Digitalna obdavčitev 

„Digitalni obdavčitvi bomo zavezani na mednarodni ravni. 
Menim, da imamo konkretno možnost doseči rezultat. Pred 

nekaj meseci je ni bilo. Razprava v okviru Organizacije za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj se razvija predvsem v 
smeri splošne obdavčitve velikih podjetij – ne le digitalnih 
platform, ampak tudi velikih podjetij na splošno. Menim, da je 
to sprejemljivo, saj se digitalizirajo vse multinacionalke, ne le 
digitalne, zato bo Evropa to zlahka sprejela.“ 

„Digitalna revolucija nas je prvič privedla v položaj, ki ga ne 
moremo sprejeti; vrednost se ustvarja, in to pogosto, s podatki  
in našimi podatki – našimi osebnimi podatki. Davki pa se ne 
pobirajo tam, kjer se ustvarja vrednost.“ 

„[...] po nekaj internih težavah med državami članicami pri 
sprejemanju predloga Komisije smo se odločili, da bomo 
poskusili v največji možni meri izkoristiti mednarodne  
razprave ter razprave z G20 in Organizacijo za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj. Ko smo odločali o tej zadevi, smo 
razpravljali o neke vrste izhodni strategiji pred težavami. Če 
prav razumem, pa se je zdaj pojavila resnična zaskrbljenost, ki 
izvira predvsem iz Združenih držav, resnična zaskrbljenost in 
resnična priložnost za iskanje kompromisa v Organizaciji za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj. Evropa ima pri tem zelo 
pomembno vlogo in upam, da lahko prihodnje leto najdemo 
rešitev na globalni ravni.“ 

„Če prihodnje leto ne bomo sklenili dogovora, bomo imeli 
evropski predlog [za digitalni davek]. „To pomeni, da bomo v 
tretji četrtini prihodnjega leta pripravljali evropski predlog.“ 

V interesu državljanov in javnega mnenja 

„Kako lahko poskusimo nemudoma poslati sporočilo, da smo 
predani naslednjim vprašanjem: okolju, podjetjem, 
digitalizaciji, davčnim utajam itd.? Dober način bi bil kolegiju 
predlagati načrt, ki bi bil osredotočen tudi na interese naših 
državljanov in javno mnenje o teh temah.” 

Močna in sodobna carinska unija 
„Carinsko unijo mnogi jemljejo kot samoumevno, vendar je v 
času napetosti na področju varnosti trgovanja po vsem svetu, 
spreminjanja poslovnih modelov in širjenja e-trgovine postala 
močna carinska unija še pomembnejša. Prizadeval si bom za 
povečanje učinkovitosti carinske unije.“ 
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Kandidat za komisarja Janusz Wojciechowski je v Evropskem parlamentu 1. in 8. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, 
ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (AGRI). Med zaslišanjema je sprejel več zavez, 
ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegove naloge, opisane v poslanici, ki mu jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Njegova prihodnja naloga bo osredotočena na 
vzpostavitev sodobnega in trajnostnega kmetijstva ter bo vključevala:  
 zaključek pogajanj o poenostavljeni skupni kmetijski politiki po letu 2020 ob zagotavljanju, da bodo v 

prihodnjem strateškem načrtu cilji na ravni EU in nacionalne prednostne naloge uravnoteženi;  
 prispevanje k strategiji EU ‚od vil do vilic‘, ki proučuje, kako lahko agroživilski sektor izboljša trajnost v vsej 

agroživilski verigi, tudi z ekološko pridelavo; 
 zagotavljanje, da agroživilska proizvodnja prispeva k doseganju ciljev EU na področju podnebja, okolja in 

biotske raznovrstnosti; 
 krepitev sistema geografskih označb in pripravljanje nove dolgoročne vizije za podeželska območja v okviru 

strateških načrtov po letu 2020; 
 spodbujanje evropskih standardov visoke kakovosti hrane po vsem svetu. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze med zaslišanjem [(*) zasedanje z dne 1. oktobra; (**) 
zasedanje z dne 8. oktobra]. Dobesedna zapisa javnih zaslišanj [(*) 1. oktober; (**) 8. oktober] sta na voljo na spletnem 
mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred obema zaslišanjema je kandidat za komisarja prejel tudi nekaj pisnih 
vprašanj, na katera je pisno odgovoril (odgovori na 1. vprašalnik EP; odgovori na 2. vprašalnik EP).
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PE 629.837 

Zaključek pogajanj o sodobni in poenostavljeni 
skupni kmetijski politiki za obdobje po letu 2020  
Razprava o reformi skupne kmetijske politike  

„Pripravljen sem na nadaljnje razprave [...] o predlogu EU [...] . 
Predlog Komisije ni dokončen in lahko razpravljamo o 
njegovih izboljšavah.“ (*) 

„Storil bom vse, kar je v moji moči, da bi skupna kmetijska 
politika postala prijaznejša okolju in podnebju. Vendar pa [...]  
se naše delo s tem ne konča. Odprt sem za nadaljnje razprave  
[...] za izboljšanje predlogov EU [...].“ (*) 

„Potrebujemo skupno kmetijsko politiko, temelječo na 
skupnih ciljih, skupnem ukrepanju in skupnih kazalnikih [...] . 
Zelo bom vesel vseh razprav z Evropskim parlamentom, [...] da 
bi na področjih, kjer se reforma že izvaja, ohranili skupnostne  
vidike skupne kmetijske politike (SKP), obenem pa ohranili 
dovolj prostora za prožnost. Najti moramo ustrezno 
ravnotežje  [...], kjer bomo zagotovili dovolj prostora za 
nacionalne ukrepe na eni ter smernice Skupnosti na drugi 
strani.“ (**) 

Oblikovanje dolgoročne vizije za kmetijstvo 

„Če me bo Parlament potrdil, bo ena od mojih nalog pripraviti 
dolgoročno vizijo za Evropsko kmetijstvo. Imamo dolgoročno 
vizijo za podnebno politiko, dolgoročno vizijo za energetsko 
politiko, nimamo pa dolgoročne vizije za prihodnost  
evropskega kmetijstva.“ (*)  

„Med mojimi prvimi ukrepi [...] bo priprava posebnega 
poročila o trenutnem stanju evropskega kmetijstva. V tem 
poročilu bo predstavljen naš trenutni položaj in prihodnji 
razvoj, število kmetij, ki jih imamo sedaj [...], ter pregled 
generacijskega stanja.“ (*) 

„Zavezujem se, da bom v razpravah sodeloval, kadar boste  
menili, da je to koristno, da bom kanale komunikacije ohranjal  
odprte ter vas vedno poslušal. V okviru dialoga si želim, da bi 
lahko sodelovali pri oblikovanju dolgoročne vizije za 
kmetijstvo. Potrebujemo tehtno razpravo o tem, kaj si želimo 
za nas in naše kmete v prihodnjem desetletju [...]. Moja želja 
je, da skupaj pripravimo in delimo vizijo za naša podeželska 
območja in naše kmetijstvo.“ (*) 

Pri oblikovanju dolgoročne vizije za kmetijstvo bom zelo 
tesno sodeloval z Evropskim parlamentom. Evropski  
parlament bo v tej razpravi moj prvi sogovornik.“ (*) 

Sodelovanje s Parlamentom 

Z vami, spoštovani poslanci, se bom pogovarjal tako 
posamično kot v odboru, v ta dialog pa bom vključil vse naše  
deležnike: kmete, organizacije kmetov in druge nevladne  
organizacije z interesi v kmetijskem sektorju. V korist našega 
kmetijstva in našega podeželja bi morali sodelovati.“ (*) 

„Od vas sem prejel zelo jasen signal. Od novega komisarja ne 
pričakujete le odprtosti za dialog in pripravljenosti na 
pogovor, temveč konkretne ukrepe in podporo evropskim 
kmetom.  Povem naj, da sem pripravljen ukrepati. Vprašanja v 
zvezi s podeželskimi območji, kmetovanjem in kmetijstvom 
mi zelo veliko pomenijo.“ (**) 

Prizadevanja za pravičnejšo podporo družinskemu 
kmetovanju 

„Kako bi bilo treba podpirati kmetije, kje je prostor za male in 
kje za velike kmetije? To so vprašanja, na katera moramo najti 
skupne odgovore.“ (*)  

Odločno bom podprl vse ukrepe, ki bodo v podporo malim in 
srednjim kmetom, zlasti pa družinskim kmetijam.“ (*) 

„Popolnoma se strinjam, da je v skladu s Pogodbo glavna 
odgovornost kmetov zagotavljanje prehranske varnosti za vse  
evropske državljane. Mi, evropski politiki, smo zavezani  
kmetom pomagati pri doseganju tega cilja.“ (*) 

„Lahko obljubim, da bo krepitev sistema posredovanja na trgu 
izjemno pomemben del mojega komisarskega mandata.“ (*) 

Mladi kmetje 

„Politika na področju mladih kmetov bi morala biti prožna. 
Uporabiti bi morali instrument, ki bo ustrezen glede na 
razmere v posamezni državi članici.“ (*)  

Prenosi med stebroma SKP  

„Podpiral bom odločitve držav članic o prenosih med 
stebroma, in sicer v obeh smereh.“ (*) 

Konvergenca 

„Vprašanje zunanje konvergence je s političnega vidika zelo 
občutljivo. Po mojem mnenju se premikamo v pravi smeri [...] , 
a politične odločitve glede ravni, do katere želimo pripeljati 
zunanjo konvergenco, so v rokah Parlamenta in Sveta.“ (*) 

„Pri prizadevanjih za izenačitev plačil med državami in 
regijami ter med kmeti znotraj nacionalnih držav smo že zelo 
napredovali. Po svojih najboljših močeh si bom prizadeval za 
pospešitev tega procesa.“ (**) 
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Izvajanje skupne kmetijske politike po letu 2020 ob 
zagotavljanju, da bodo cilji na ravni EU in 
nacionalne prednostne naloge v prihodnjem 
strateškem načrtu uravnoteženi 
Strateški načrti SKP 

„V splošnem podpiram prožen pristop in možnost, da 
odločajo države članice, saj imamo različne razmere.“ (*) 
„Po mojem mnenju to ne pomeni ponovne vrnitve na 
nacionalno raven, morda pa potrebujemo več nadzora na 
evropski ravni. Pripravljen sem na pogovore z vami, da bi ta 
začetni predlog izboljšali.“ (*) 
„Mislim, da bomo lahko novo zakonodajo, novo skupno 
kmetijsko politiko, začeli uporabljati 1. januarja 2022.“ (*)  

Nov model za doseganje rezultatov  
„Skupna kmetijska politika bi morala biti prožnejša, saj imamo 
[...] v državah članicah različne razmere.“ (*) 

Prehodni ukrepi 
„Prehod moramo regulirati, saj nam kaj drugega ne preostane. 
Skupna kmetijska politika ne sme biti prekinjena.“ (*) 

Prispevati k strategiji EU ‚od vil do vilic‘, ki proučuje, 
kako lahko agroživilski sektor izboljša trajnost 
proizvodnje živil v vsej prehranski verigi  
Prehranska veriga 
Strategija, imenovana od vil do vilic, [...] v kmetijstvu ni 
posebna novost. Novost je skupna struktura tega predloga, ki 
pa za kmetijstvo pomeni, da bi morali več storiti za okolje in 
podnebje ter zaščito biotske raznovrstnosti.“ (*) 
„Kot komisar bom zavezan zagotavljanju izvajanja pravil (o 
nepoštenih praksah). Na ta način lahko naše kmete bolje 
zaščitimo v odnosu do trgovcev.“ (*)  

Ekološko kmetijstvo 
„Podpiral bom tudi ekološko kmetijstvo. Ekološko kmetijstvo 
lahko v veliki meri pripomore k varstvu naravnega okolja in 
podnebja. Pripravil bom akcijski načrt za razvoj ekološkega 
kmetijstva v Evropski uniji.“ (**) 

V okviru cilja ničelne stopnje onesnaževanja 
zagotavljati, da agroživilska proizvodnja prispeva k 
doseganju ciljev EU na področju podnebja, okolja 
in biotske raznovrstnosti 
Evropski zeleni dogovor in kmetijstvo 
„Prepričan sem, da je zeleno kmetijstvo, oziroma okolju 
prijazno kmetovanje, najboljša rešitev za prihodnost  
kmetijstva.“ (*) 

„20 odstotkov v okviru drugega stebra je dobra odskočna 
deska. Zelo si želim, da bi lahko dosegli dogovor v zvezi s tem.“ 
(**)   

„Najpomembneje je, kaj jemo, a tudi, kako in na kakšen način 
hrano pridelamo. Če me boste potrdili, bom kot komisar za 
kmetijstvo zavezan spodbujanju in podpiranju trajnostnega 
kmetijstva.“ (*)  

„Menim, da je lahko trajnostno kmetijstvo – oblika kmetijstva 
z višjim okoljskim standardom – ob naši podpori tovrstnim 
kmetijam konkurenčno. [...]. Druge možnosti nimamo. 
Tovrstno kmetovanje moramo podpreti.“  
„Okolju prijazno kmetijstvo ne zadeva zgolj malih kmetij. Male 
kmetije so že po naravi bolje pripravljene na to nalogo, vendar  
pa to ni težava, ki bi zadevala velikost. Težava je v vrsti 
kmetovanja.“ (*) 

Kmete moramo podpreti  [...]. Moramo jih pomagati, ne pa se 
boriti proti njim.“ (*) 
„Kmete bom branil in jih podpiral. Prizadeval si bom 
zagotoviti, da bi okrepili sodelovanje kmetov v novem 
evropskem zelenem dogovoru, vendar ne prek prepovedi, 
temveč raje prek spodbud. Glavni instrumenti v ta namen bi 
morali biti prostovoljni, in sicer prostovoljne dejavnosti v 
smislu ekoloških programov in programov ekologizacije, pa 
tudi prostovoljne dejavnosti pod okriljem drugega stebra 
SKP.“ (**) 

Intenzivna živinoreja 
„Intenzivna živinoreja ni dobra rešitev za okolje, podnebne  
spremembe in ostale težave. Kot komisar bom podpiral  
neintenzivno kmetovanje.“ (*) 
„Industrijsko kmetijstvo ogroža okolje in podnebje. Javnosti je 
treba jasno pokazati, da gre skupna kmetijska politika v smeri 
prijaznosti okolju.“ (*) 

Okrepitev sistema geografskih označb, da se po 
vsem svetu zagotovi zaščita kulturne, 
gastronomske in lokalne dediščine EU ter potrdilo 
o njeni pristnosti  

„Geografske označbe varujejo tradicionalno evropsko kulturo, 
zato jih je treba okrepiti. Zlasti v srednji in vzhodni Evropi jih 
zelo potrebujemo.“(*) 
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Priprava nove dolgoročne vizije za podeželska 
območja, ki bo zagotovila, da se potrebe 
državljanov na podeželju posebej obravnavajo v 
nacionalnih strateških načrtih znotraj SKP po letu 
2020 
„Zelo me tudi skrbi, da je za razvoj podeželja namenjenih manj  
proračunskih sredstev od pričakovanega. Vendar pa lahko 
države članice financiranje povišajo, tako da kmetje morda ne 
bodo imeli na voljo manj virov, če se proračun ohrani. Seveda 
bi moral biti Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
namenjen zlasti ohranjanju uspešnosti podeželskih območij.“  
(**) 
„Opažam [...], da je veliko finančnih sredstev iz drugega stebra 
namenjenih majhni skupini upravičencev, in sicer velikim 
kmetijam [...]. Biti bi morali bolj demokratični. Do drugega 
stebra bi moralo biti upravičenih več kmetov.“ (*)  

„Podpirati bi morali krožno kmetijstvo in lokalno kmetijstvo z 
lokalno industrijo.“ (*) 

Po vsem svetu spodbujati evropske standarde 
visoke kakovosti hrane  
Dobrobit živali 
„Podpiral bom dobrobit živali [...]. Pripravil bom na splošno 
okolju prijaznejše predloge za zvišanje standardov dobrobiti 
živali, zmanjšanje njihove gostote ter uporabo naravnih 
metod, denimo poletne paše ali uporabe sena za prašiče idr.“ 
(*)  

„Če kmete spodbujamo k zvišanju standardov, je sistem 
učinkovitejši. Ne gre za represivni sistem, ampak za 
spodbujanje izboljšanja standardov dobrobiti živali.“ (*) 

Zahtevani standardi 
„Od uvoznikov bi morali zahtevati iste standarde kot od 
evropskih proizvajalcev.“ (*) 

„Poskrbel bom, da bodo te standarde izpolnjevali tudi 
uvozniki hrane, ki vstopajo na evropske trge, tako da bodo za 

naše domače proizvajalce veljali enaki standardi kot za 
proizvajalce iz tretjih držav.“ (**)  

Antibiotiki 
„Morali bi ukrepati ter zmanjšati uporabo antibiotikov v 
kmetovanju.“ (*)  

Kmetijstvo in proračun 
„Zavzel se bom ter zagovarjal trden in ustrezen proračun za 
kmetijstvo in razvoj podeželja, da bomo ustvarili delovna 
mesta in dostojne življenjske pogoje.“ (**) 

„Pripravljen sem se boriti in se zoperstaviti vsem drugim 
članom Komisije, ki želijo negativno vplivati na evropske  
kmete, ter se zoperstaviti tistim, ki trdijo, da kmetje 
potrebujejo manj denarja.[...]. Lahko se zanesete name.“ (**)       

„Evropsko kmetijstvo potrebuje več podpore [...] za 
zagotavljanje prehranske varnosti evropskih državljanov.“ (*) 
„Pripravljen sem na nadaljnje politične razprave [...] o 
proračunu skupne kmetijske politike, tudi glede proračuna 
programa možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI).“ (*) 

Kmetijstvo in trgovinski sporazumi 
„Kmetje ne bi smeli biti žrtev mednarodnih trgovinskih 
sporazumov. Če so žrtev, imamo obveznost, [...] da jih 
podpremo ter za intervencije v njihovo podporo uporabimo 
tržne instrumente.“ (*) 
„Lahko obljubim, da bom razmere spremljal. Komisija bo 
prihodnje leto, leta 2020, pripravila oceno učinka, oceno vseh 
morebitnih posledic, ki jih lahko imajo na evropsko kmetijstvo 
trgovinski sporazumi, na primer Mercosur ali drugi 
sporazumi.“ (*) 
„V skladu z nalogo, ki mi jo je zaupala predsednica Ursula von 
der Leyen, bom v pogajanjih z našimi trgovinskimi partnerji 
spodbujal standarde Evropske unije glede varstva okolja, 
podnebja in dobrobiti živali, ki so najvišji med standardi po 
svetu.“ (*) 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

ELISA FERREIRA 
Kandidatka za komisarko 
Kohezija in reforme 

 
Kandidatka za komisarko Elisa Ferreira je v Evropskem parlamentu 2. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki so ji jih 
zastavljali poslanci, člani Odbora za regionalni razvoj (REGI). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so izpostavljene 
v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 Kohezija, reforme in pravičen prehod 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze med zaslišanjem. Dobesedno poročilo javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za komisarko 
prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-elisa-ferreira_en.pdf
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 IPOL EXPO | Tematski sektorji, Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju 

PE 629.837 

Kohezija, reforme in pravičen prehod  

Kohezijska politika 

„Kohezija je v središču evropskega projekta. Reforma, s 
kohezijo, pa mora biti naša najpomembnejša prednostna 
naloga, [...].“ 

Proračun za kohezijsko politiko v obdobju 2021–2027 

„Potrjujem, da se bom med člani Komisije borila za kar najvišji 
možni proračun.“ 

„Osebno menim, da bi morale nove politike, vsaj načeloma, 
prejeti novo financiranje. Tradicionalne politike, kot sta 
kohezijska politika in kmetijska politika, ne morejo preprosto 
veljati za nenehen vir novih sredstev.“ 

Nobena regija in nihče ne sem biti zapostavljen 

„Od Arktike do Sredozemlja, od urbanih območij do nekdanjih 
industrijskih regij, od regij, odvisnih od premoga, do najbolj  
oddaljenih regij EU. Od gorskih regij do podeželskih območij, 
od mejnih regij do obrobnih obalnih območij – Evropa mora 
ukrepati, njeni državljani pa morajo njene ukrepe tudi videti. 
Gospodarstvo v službi ljudi, ki ima no voljo orodja za 
ukrepanje, prilagojena potrebam posameznih območij, in 
podpira prehod na digitalno, zeleno in po spolu uravnoteženo 
gospodarstvo. Nobene regije in nikogar ne smemo pozabiti.“  

Zakonodajni okvir kohezijske politike v obdobju 2021–
2027 

„Ursula von der Leyen je poudarila, s čimer se strinjam, da je 
treba hitro doseči dogovor o zakonodajnem okviru, da se 
bodo lahko programi izvajali že vse od začetka. Računam, da 
me boste takoj podprli, ter vas pozivam k sodelovanju.“ 

Sklad za pravičen prehod 

„Tudi nov sklad za pravičen prehod bo neodložljiva naloga, ki 
temelji na predlogu Parlamenta o podpori regijam, v katerih 
je prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo zahtevnejši, 
torej industrijskim in premogovniškim regijam ter energetsko 
intenzivnim regijam. Kmalu, v prvih stotih dneh, boste prejeli 
predlog Komisije.“  

Poenostavitev 

„Predlogi Komisije so ambiciozni, denimo: poenostavljene  
možnosti glede stroškov, dovoljenje malim upravičencem, da 
številnih računov ni treba hraniti leta in leta, kar bo prihranilo 
kar do 25 % upravnih stroškov. Preverjali bomo, če ti ukrepi 
prinašajo pričakovane rezultate [...].“ 

„[...] Verjetno se bomo morali posvetovati z upravičenci ter jih 
vprašati, kaj moramo izboljšati, kaj moramo poenostaviti, kako 
bi lahko omogočili razmeroma enostavno izpolnjevanje pravil 
brez nepotrebne birokracije. Postaviti se moramo v vlogo 
stranke. Ohraniti moramo, kar je potrebno, obenem pa 
odstraniti vse nepotrebne upravne zahteve.“ 

Strukturne reforme 

„Reforme morajo delovati vzporedno s kohezijo. Oba vidika se 
morata medsebojno krepiti, ne pa slabiti. Davkoplačevalci ne 
bi smeli financirati politik, ki si nasprotujejo ali se ne 
upoštevajo vzajemno.“ 

Program za podporo reformam/proračunski instrument 
za konvergenco in konkurenčnost 

„Zavezana sem tesnemu sodelovanju s Parlamentom [...] . 
Sodelovati moramo, da bi lahko v prvih stotih dneh dosegli 
viden napredek in program pravočasno sprejeli.“ 

Evropski semester 

„Te reforme morajo biti skladne z načelom kohezije in kohezije 
ne smejo zavirati.“ 

Mehanizmi kratkoročnih finančnih naložb 

„Zagotoviti moramo, da bodo prilagajanja v času kriz manj  
boleča. Obstaja še en element, in sicer kompenzacijski  
mehanizmi prek naložb. To je nekaj, kar se še ni resnično 
začelo. Potrebujemo mehanizme kratkoročnih finančnih 
naložb in upam, da bomo to vrzel zapolnili [...].“ 

Najbolj oddaljene regije 

„Zavedam se, da imajo te regije specifične potrebe. [...] Zato 
[...] pozdravljam sedanje vključevanje posebne razsežnosti 
najbolj oddaljenih regij v kar 21 različnih zakonodajni h 
predlogov po letu 2020, ki zadevajo področja od ribištva do 
raziskav, od prometa do podnebnih sprememb. Za nekatere 
od teh zadev so trialogi že končani, za ohranitev drugih se 
moramo še boriti [...].“ 

Stopnje sofinanciranja 

„Stopenj sofinanciranja ne bi smeli spreminjati brez 
razumevanja učinka, ki ga bo to imelo.“ 

Pregled agende za mesta 

„Januarja 2020 bom začela razpravo v okviru foruma CITIES v 
Portu. Če imate čas, da se foruma udeležite, vam bom zelo 
rada razkazala svoje domače mesto.“ 
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Komunikacija z Evropskim parlamentom 

„Moj cilj je obiskati vse regije, da bi razumela lokalne 
pomisleke in želje [...]. Vedno, ko bom obiskala vašo regijo, vas 
nameravam obvestiti. Pravzaprav vas bom redno obveščala o 
vseh svojih pobudah. Zagotovila bom poseben odnos z 
Evropskim parlamentom, zlasti z odborom, ki je danes tukaj.“ 

Podnebne spremembe 

„To je ključno vprašanje, saj boja proti podnebni m 
spremembam ne moremo omejiti zgolj na eno mesto. Mora 
biti horizontalen in vključen v vse politike. Menim, da je ta 
Komisija glede tega zelo jasna, še zlasti kompromis, ki ga je 
sprejela novoizvoljena predsednica. Zato moramo biti 
vsekakor zelo natančni in sposobni zelo skrbno organizirati 
različne instrumente, ki so nam na voljo.“ 

Prostorski učinek sektorskih politik 

„[...] politike, ki so centralno vodene, bo treba obravnavat i  
glede na njihov prostorski učinek. Ne moremo si privoščiti, da 
bi se vse strateške naložbe osredotočale na najbolj razvite 
dele držav. Menim, da je zelo zaskrbljujoče, kadar se to zgodi, 
in da moramo to upoštevati ter proučiti prostorski učinek 
sektorskih politik.“ 

Načelo partnerstva 

„Po mojem mnenju je partnerstvo bistveno. Vključevanje 
lokalnih deležnikov je ključno. Razmere bom proučila in 
pogledala, kaj se dogaja. Po mojih izkušnjah je vključevanje  
lokalnih deležnikov pogoj za zagotavljanje, da projekti, ki se 
izvajajo, koristijo vsem vpletenim, ter za zagotavljanje  
polnega sodelovanja lokalnih skupnosti v vseh projektih. [...]  
To je sprejeto in ustaljeno načelo v Komisiji in njenih službah.“  

Pogojevanje pravne države 

„Pomembno je, da se pogojevanje pravne države nikoli ne 
uporablja samodejno. Zavedati se moramo pomena načela 
sorazmernosti. Samodejna uporaba tako nikakor ne bi bila 
zaželena. To je zelo občutljivo vprašanje.“ 

 

Interreg 

„Ne verjamem, da si Komisija v resnici želi skrčiti ali omejiti 
vpliv Interrega, temveč bomo naredili vse, kar je v naši moči, 
da bi zagotovili nadaljnje delovanje tega programa.“ 

Brexit brez dogovora 

„Morali bi zagotoviti nujno pomoč zadevnim državam 
oziroma regijam, s katero bi poskušali ublažiti posledice trde 
meje v primeru trdega brexita. Morali bi pomagat i  
prizadetemu prebivalstvu. [...] Če pride do tega, bomo morali 
proučiti podrobnosti vseh programov sodelovanja, tako v 
okviru pobude Interreg kot drugje.“ 

Enakost spolov in vključevanje načela enakosti spolov 

„To vprašanje mi je zelo blizu. [...] Na vse možne načine si 
bomo prizadevali za izvajanje programov ob upoštevanj u 
tega elementa. Na voljo je veliko novih omogočitvenih 
pogojev za uporabo finančnih sredstev. Menim, da se lahko to 
ravnovesje glede spolov vključi v bolj splošna načela, ki so zdaj  
omogočitveni pogoji pri upravljanju financiranja.“    

Beg možganov  

„Beg možganov je vprašanje, ki mu moramo nameniti veliko 
pozornosti. [...] To je zaskrbljujoča tema, ki mi je izjemno blizu, 
in lahko vam zagotovim, da jo bom podrobno obravnavala, da 
bomo lahko rešili ta izziv.“  

Nasprotje interesov 

„[...] Torej, če bo kakršen koli osebni vidik, se bom popolnoma 
vzdržala. To pomeni, da se bom štela za nezmožno odločanja 
in novoizvoljena predsednica bo morala odločiti ali pooblastiti  
koga drugega.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

OLIVER VÁRHELYI 
Kandidat za komisarja  
Sosedstvo in širitev 

 

 

Kandidat za komisarja Olivér Várhelyi je v Evropskem parlamentu 14. novembra 2019 odgovarjal na vprašanja 
poslancev Odbora za zunanjo politiko (AFET), poslanci Odbora za mednarodno trgovino (INTA) pa so bili povabljeni. 
Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so poudarjene v tem dokumentu. Nanašajo se na njegov resor, opisan v 
poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in zajemajo:  

 Zahodni Balkan in Turčijo, 
 vzhodno sosedstvo in 
 južno sosedstvo. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze med zaslišanjem. Dobesedno poročilo javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za nove komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore. Po zaslišanju je bil poslan dodaten vprašalnik, na 
katerega so bili dodatni pisni odgovori prejeti 18. novembra 2019. 
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„Kot komisar bi od prvega dne svoje izvolitve deloval 
popolnoma neodvisno. Sprejemal ne bi navodil nobene vlade  
ali institucije [...]. Deloval bi v duhu kolegialnosti ter si 
prizadeval zgolj za interese EU.“ 

„Kar zadeva pravno državo, bom sledil stališču Evropske unije, 
pa naj bo to na Zahodnem Balkanu, pri vzhodnem partnerstvu 
ali v južnem sosedstvu. 

Politika širitve 
„Metodologijo bi bilo treba okrepiti tako, da bi ustvarjala več 
dinamike in možnost za več dinamike za tiste države 
kandidatke, ki lahko hitreje napredujejo in ki si to želijo. Po 
drugi strani pa bomo morali proces širitve upočasniti za tiste, 
ki napredujejo počasneje.“ 

„V procesu širitve imamo načelo, da je treba najprej 
obravnavati temeljne prvine, kar pomeni, da lahko ustavimo 
pogajanja, določena poglavja pustimo odprta ali celo začasno 
ustavimo finančno pomoč, če na področju temeljnih pravic, 
pravne države in neodvisnosti sodstva ne pride do napredka 
ali če pride do nazadovanja. Ne bom se bal uporabiti katerega 
koli od teh orodij, ki jih imam na razpolago, če bo to potrebno 
zaradi neizpolnjevanja pogojev.“ 

Zahodni Balkan 

„Pospešiti nameravam strukturne in institucionalne reforme, 
pri čemer bo velik poudarek na temeljih pravne države, 
gospodarskem razvoju, delovanju demokratičnih institucij ter 
reformi javnega sektorja.“ 

„Za dosego cilja bom sodeloval z vsemi institucijami ter 
predstavniki gospodarstva in civilne družbe.“ 

„Evropska perspektiva ostaja nespremenjena in na vso moč se 
bom boril ter si prizadeval za njeno uresničitev.“ 

„Pripravljen in sposoben sem sodelovati z državami članicami, 
ki so izrazile pomisleke, in bom s temi državami članicami  
takoj začel sodelovati, da jih odpravim.“ 

„Glede pravne države na Zahodnem Balkanu imamo zelo 
jasna merila, ki jih morajo države izpolnjevati, in teh meril ne 
nameravam spreminjati niti predlagati kakršnih koli 
sprememb v zvezi z njimi. Nasprotno, [...] menim, da moramo 
sodelovanje z našimi sosedi z Zahodnega Balkana okrepiti, da 
bi lahko dosegli več.“ 

„[...] moja prednostna naloga bo pripraviti skupno oceno 
držav članic in Komisije, kar zadeva dejstva na terenu. Države  
članice si želim vključiti v naše strokovne misije na terenu, da 
bi lahko skupaj ocenili celotno regijo na kraju samem, proučili 
dejstva in napredek ter pripravili skupno oceno, s čimer bi 
preprečili še en poraz. Tako bi na obeh straneh (torej v državah 

Zahodnega Balkana in na naši strani) pridobili jasen seznam 
dosegljivih ciljev, da bi se izognili presenečenjem.“ 

„Morda bomo dosegli točko preloma, ko bodo ena, dve ali tri 
države kandidatke dosegle te cilje in izpolnile vse pogoje. Do 
tega nimam predhodno določenega stališča. [...] Lahko 
povsem opustimo skupinski pristop, lahko pa se zgodi, da 
bomo imeli skupino. Tako da tega ne smemo izključiti.“ 

„Želim si, da bi imeli čez pet let veliko bolj razvit Zahodni  
Balkan, kjer bo vladal mir med Kosovom in Srbijo, Kosovo pa 
bo imelo popolno liberalizacijo vizumskega režima ter 
možnost potovanja brez vizumov. Želim si, da bi pri pristopnih 
pogajanjih s Severno Makedonijo in Albanijo dosegli izjemen 
napredek in morda njihov skorajšnji zaključek, za Srbijo pa 
upam, da bo takrat že pripravljena na vstop v Evropsko unijo.“ 

Turčija 
„Z Josepom Borrellom bom sodeloval tudi na področju naših 
prihodnjih odnosov s Turčijo, ki je za EU ključni partner pri 
širokem naboru vprašanj. Obstajajo jasne možnosti, da bolje 
izkoristimo naše odnose in izboljšamo delovanje na področju 
našim vzajemnih interesov. Turčija še naprej opravlja ključno 
nalogo pri sprejemanju in obravnavanju potreb skoraj štirih 
milijonov beguncev, mi pa ji moramo še naprej pomagati pri 
obvladovanju povečanih nezakonitih migracij.“ 

„Pristopna pogajanja dejansko mirujejo. V okviru naslednje  
Komisije bi zato morali – ob posvetovanju s Parlamentom in 
skupaj s Svetom – začeti razmislek o tem, kako razviti strateško 
partnerstvo, ki bo temeljilo na skupnih interesih in obstoječih 
okvirjih.“  

„Jasno je, da pristopna pogajanja s Turčijo za vstop v Evropsko 
unijo že mirujejo. Vendar pa je ustavitev ali zaključek 
pristopnih pogajanj brez vstopa zelo pomembna politična in 
strateška odločitev, ki jo morata sprejeti Parlament in Svet. To 
torej ni nekaj, o čemer odloča komisar. Seveda pa bo to eno 
od strateških vprašanj, ki jih bomo morali proučiti, ko bomo 
razpravljali o vseh vidikih našega prihodnjega odnosa s 
Turčijo.“ 

„[...] vem, da je vprašanje financiranja, namreč financiranja iz 
instrumenta za predpristopno pomoč (IPA), [...] zelo 
pomembno za Parlament ter da ima Parlament trdno stališče 
glede popolne zaustavitve podpore v okviru tega instrumenta 
Turčiji. Sam bi zagovarjal bolj previden pristop. Ta instrument 
se je že zmanjšal s 600 milijonov EUR na 250 milijonov EUR in 
trenutno smo v procesu njegovega nadaljnjega zmanjševanj a 
na približno 130 milijonov EUR, kar pa je najpomembnejši del 
našega financiranja in zagotavlja finančno podporo civilni 
družbi. Če bomo ta sredstva ukinili, bomo iz turške družbe 
izginili, zato moramo nadaljevati. Moramo biti dejavni še 
naprej.“ 
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Sosedska politika 
„Med EU in njenimi sosedami so pomembne razlike v 
razvitosti. Prizadeval si bom za zmanjšanje teh razlik z 
izkoriščanjem še neizrabljenih možnosti te regije.“ 

„Razvili smo zelo izčrpen nabor sodelovanja, a tudi pogojev, ki 
zadevajo spoštovanje človekovih pravic, svobode tiska ter 
neodvisnosti sodstva. V tej smeri bom nadaljeval in zagotavljal  
spoštovanje vseh teh pogojev v vseh naših odnosih.“ 

„Moj resor bo zajemal vidik zunanjih odnosov na področju 
migracij, kjer bom še naprej zagovarjal usmeritev EU, in sicer 
moramo partnerske države podpirati [...] pri varovanj u 
njihovih meja in obvladovanju zunanjih pritiskov zaradi  
nezakonitih migracij, hkrati pa jim pomagati skrbeti za tiste 
migrante, ki so na njihovih ozemljih.“ 

„Če bo skupina držav članic podala predlog [za uvedbo režima 
sankcij EU na področju človekovih pravic], sem ga seveda 
pripravljen proučiti in z državami članicami sodelovati pri 
proučitvi morebitnih prednosti takšnega sistema.“ 

Vzhodno sosedstvo 

Prihodnost vzhodnega partnerstva 

„Želim si, da bi se vzhodno partnerstvo v luči tekočih 
posvetovanj o njegovi prihodnosti okrepilo. Pripravil bom 
predloge za dolgoročne politične cilje na področju 
vzhodnega partnerstva, ki jih bo Komisija predvidoma 
predstavila pravočasno pred vrhom vzhodnega partnerstva 
junija 2020 v Bruslju.“ 

„V zvezi z oživitvijo ali okrepitvijo vzhodnega partnerstva bi si 
prizadeval, da jim pomagamo ustvariti tržno gospodarstvo, s 
čimer bi povečali njihove možnosti za obvladovanj e  
zunanjega pritiska ter ustvarili ugodne razmere za naložbe, kar  
bi povečalo blaginjo njihovih držav.“ 

Razločevanje in poglobljeno sektorsko sodelovanje 

„Nekatere države na vzhodu – Gruzija, Ukrajina in v zadnjem 
času Moldavija – [...] se v včasih zelo težavnih okoliščinah 
odločno lotevajo reform, druge so pokazale manj zavzetosti. 
Zato je pametno razločevanje v celotnem resorju še naprej 
ključno za izvažanje stabilnosti.“ 

„Še vedno moramo storiti več za doseganje vseh koristi v 
okviru poglobljenih in celovitih prostotrgovinskih območij, 
vendar pa bi morali biti sposobni z državami, ki si to želijo, bolj 
poglobljeno sodelovati na področjih gospodarskega razvoja, 
osnovne infrastrukture, kot je promet ali energija, zelenega 
dogovora ali digitalnih zadev. 

„[...] biti moramo pripravljeni sodelovati in te države vključiti v 
toliko področij politik, za kolikor se čutijo sposobne, [...]  
vključno s področjem varnosti.““ 

Ukrajina 

„Ukrajina [...] je za EU bistvenega geopolitičnega pomena. Še 
naprej bomo podpirali njeno neodvisnost, suverenost in 
ozemeljsko celovitost, prizadevanja za končanje konflikta v 
Donbasu ter reforme na področju pravne države in 
gospodarstva. Vsa naša orodja, tudi podporno skupino za 
Ukrajino (SGUA), ki deluje v okviru Komisije, bi morali v celoti 
izkoristiti.“ 

„[...] morali jih bomo podpirati in jih braniti – kar zajema tudi 
morebitno podaljšanje sankcij zoper Rusijo – , in sicer tako 
dolgo, dokler ne bo viden napredek v procesu iz Minska. [...]  
Za uresničenje tega cilja bom Josepu Borellu pomagal z vsemi  
orodji iz mojega resorja, medtem pa bom podpiral vse ukrepe, 
s katerimi bi Ukrajini pomagali ponovno pridobiti suverenost.“   

„Doslej Ukrajini nismo ponudili te možnosti [popolne  
priključitve EU]. Lahko [...] pa jim pomagamo ustvariti stabilno 
tržno gospodarstvo, ki privablja neposredne tuje naložbe, 
ustvarja rast in delovna mesta na lokalni ravni ter krepi to 
državo. Zame bo to prednostna naloga.“  

„Z visokim predstavnikom bom sodeloval, zlasti v Ukrajini, kjer 
se tudi zdi, da na javnost najbolj vpliva [pojav] dezinformacij. 
Za boj Ukrajine proti temu pojavu bom tudi uporabil vsa 
finančna sredstva.“ 

Druge vzhodne sosede 

„Azerbajdžan je lahko na področju energije naš ključen 
partner, vendar je treba v agendi ohraniti pravno državo in 
demokracijo.“ 

„Pri Armeniji se moramo osredotočiti na gospodarski razvoj, 
pri Belorusiji pa državi pomagati z modernizacijo, hkrati pa si 
prizadevati za ohranitev ključnih demokratičnih vrednot v 
agendi.“ 

„Z Belorusijo bom še naprej sodeloval za zagotavljanje  
[jedrske varnosti]. [...] Zagotoviti moramo, da imajo naši  
strokovnjaki možnost opraviti pregled na kraju samem in da 
lahko gredo tja ter se prepričajo, da se bo jedrska varnost  
zagotavljala v skladu z našimi standardi.“ 

„Delal bom z Moldavijo in za Moldavijo, tako da se reforme ne 
bodo ustavile ali nazadovale. Zagotoviti moramo 
nadaljevanje reform, tudi v primeru notranje krize. V 
nasprotnem primeru bomo morali – kakor je že bil primer v 
preteklosti – začasno ustaviti finančno pomoč. Očitno je, da je 
finančna pomoč z napredkom pri reformah jasno in 
brezpogojno povezana.“ 

  



 
 IPOL EXPO | Tematski sektorji, Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju 

 

Južno sosedstvo 
„Partnerstvo z južnim sosedstvom bomo obnovili na podlagi  
načela ,več za več‘, pri čemer se bomo osredotočili na 
gospodarsko razvitost naših partneric.“ 

„V partnerstvu z našimi južnimi sosedami se bom osredotočil 
na spodbujanje dobrega upravljanja, varstvo okolja in 
podnebja ter razvoj učinkovitejšega pristopa k migracijskim 
vprašanjem. Čim večji poudarek bom namenil gospodarski  
rasti in uspešnosti politik zaposlovanja, zlasti mladih.“ 

„V nekaterih partnerskih državah napredek in reforme 
neposredno ovirajo konflikti, denimo v Siriji in Libiji, v drugih, 
kot v Libanonu, pa njihove posledice [...]. Maroko in Tunizija 
sta se v včasih zelo težavnih okoliščinah odločno lotila reform, 
druge države pa so pokazale manj zavzetosti. Zato je pametno 
razločevanje [...] še naprej ključno za izvažanje stabilnosti.“ 

„Hitro nameravam oblikovati nove predloge o prednostnih 
nalogah partnerstva, da bi tako okrepili naše odnose z 
državami, ki izvajajo zahtevne reforme.“ 

„Maroko je pripravljen na sodelovanje z nami, in to ne le na 
področjih, ki ga zanimajo, [...], ampak tudi tistih, ki zanimajo 
nas, zato lahko nadaljujemo in to partnerstvo nadalje 
razvijamo skupaj z njim [...]. To bi lahko bil model za celotno 
južno sosedstvo.“ 

„Poskrbel bom, da bomo, ko bo enkrat vzpostavljena vlada v 
Tuniziji, zagotavljali vso pomoč – ne le finančno, ampak tudi 
strokovno  [...] – ter jim pomagali vzpostaviti upravo, ki bo 
delala za ljudi [...].“ 

„[V Alžiriji] dogodki spodbudno napredujejo do volitev, ki 
bodo decembra [...]. Seveda to državo spodbujamo, naj 
nadaljuje v smeri demokratičnosti, a to morajo odločiti 
tamkajšnji državljani.“ 

„Odnosi z Libijo in Sirijo so bolj zapleteni. Moj prvi cilj bo 
prizadevanje za ponovno vzpostavitev in ohranitev miru ter 
stabilnosti, ob usklajevanju z Organizacijo združenih 
narodov.“ 

„V Libiji [...] moramo okrepiti prizadevanja za izboljšanje 
humanitarnih pogojev za migrante [...].““ 

„Podpreti bomo morali prostovoljne vrnitve v Sirijo, v tesnem 
sodelovanju s Komisijo Združenih narodov za človekove 

pravice, pod pogojem, da so izpolnjena osnovna načela 
prostovoljne, varne in dostojanstvene vrnitve.“ 

„Podpirati moramo Libanon in Jordanijo, dve državi, ki sta 
sprejeli zelo veliko beguncev.“  

„Še naprej bomo podpirali gospodarske in politične reforme 
[v Egiptu]. Hkrati bomo nadaljevali naše tesne stike na 
področju človekovih pravic.“ 

„Še naprej zagovarjam stališče EU, in sicer da lahko zgolj 
rešitev obeh držav prinese trajni mir na Bližnjem vzhodu, za 
dosego tega cilja pa bomo morali sodelovati z Izraelom in 
Palestino. [...] Na voljo imam orodja za spodbujanje tega 
procesa.“ 

Finančni instrumenti 
„V zvezi s [finančnimi instrumenti] v okviru prihodnjega 
večletnega finančnega okvira zagovarjam načelo, da si želimo 
finančnih instrumentov, ki so dostopni, pragmatični in 
obenem učinkoviti ter prožni.“  

„Proučiti moramo upravljanje [finančnih instrumentov] in 
zagotovil bom, da se bodo stališča Evropskega parlamenta 
upoštevala.“  

„[...] Jasno je, da se bo instrument za predpristopno pomoč 
uporabljal le za priprave na pristop, torej za gradnjo 
zmogljivosti, pravno državo in vsa druga ključna področja, ki 
se morajo razviti v teh državah pristopnicah.“  

„Pripravljamo še en finančni instrument, in sicer instrument za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI), ki 
smo mu dodelili finančna sredstva za migracije. Tako med 
instrumentom za predpristopno pomoč in migracijskimi 
ukrepi ne bo medsebojnega vplivanja.“ 

Odnosi z Evropskim parlamentom 
„Odločen sem tesno sodelovati z Evropskim parlamentom. [...]  
Med našimi vlogami vidim pomembno dopolnjevanje. 
Pričakujem, da bomo v celoti izkoristili parlamentarno 
diplomacijo in odnose z vladami v interesu Evropske unije. 
Zagotovil vam bom vso podporo, ki jo potrebujete za 
učinkovito delo.“
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

STELLA KYRIAKIDES 
Kandidatka za komisarko za zdravje in varnost 
hrane 

Kandidatka za komisarko Stella Kyriakides je v Evropskem parlamentu 1. oktobra  2019 odgovarjala na vprašanja, ki so 
ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, 
ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 varovanje in spodbujanje javnega zdravja ter 
 varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravje rastlin. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedno poročilo z 
javnega zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za nove komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka 
za komisarko prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore. 
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Varovanje in spodbujanje javnega zdravja  

Zagotavljanje dostopnih zdravil 

„Zagotoviti želim, da bomo imeli ustrezna sredstva za 
ohranjanje zdravja naših državljanov, za kar pa je nujen stalen 
dotok dostopnih zdravil. Farmacevtski sistem EU državljanom 
že desetletja omogoča dostop do kakovostnih in dostopni h 
zdravil.“ 

„Farmacevtska industrija je pravno zavezana zagotavljati, da 
imajo pacienti dostop do zdravil in njihovo dobavo. Za 
zadovoljevanje potreb naših pacientov moramo tesno 
sodelovati in si prizadevati za celostno farmacevtsko 
strategijo.“ 

„Zagotoviti moramo dostop do inovacij in zdravil za ljudi s 
tuberkolozo, virusom HIV/AIDS in hepatitisom.  [...] Te bolezni 
vplivajo na zelo veliko število evropskih državljanov. To bo 
moja prva prednostna naloga v okviru nove Komisije.“ 

Medicinski pripomočki 

„Osredotočila se bom na izvajanje posodobljenega in 
stabilnejšega zakonodajnega okvira za medicinske 
pripomočke. To moramo storiti, da izboljšamo varnost  
pacientov in utrdimo vodilno vlogo EU na tem področju na 
svetovni ravni.“ 

Prostor zdravstvenih podatkov in e-zdravje 

„Pri teh prizadevanjih moramo izkoristiti digitalne tehnologije 
in umetno inteligenco, saj lahko pacientom in zdravstvenim 
strokovnjakom prinesejo konkretne koristi. Ta potencial želim 
čim bolj povečati in oblikovanje evropskega prostora 
zdravstvenih podatkov vidim kot pomemben korak v pravi  
smeri.“  

„Digitalizacija je zelo pomemben del vseh zdravstvenih 
programov in bistvena za državljane [...]. Digitalizaciji je 
zavezana celotna Komisija. Spodbujala bo k raziskavam in 
inovacijam. Vzpostavljene so že evropske referenčne mreže, ki 
ljudem z redkimi boleznimi in pediatrom omogočajo dostop, 
in prepričana sem, da se lahko na podlagi tega korenito 
spremenita skrb za paciente in njihovo zdravljenje.“ 

„Žal se je med slabostmi današnje digitalne dobe pokazalo, 
kako enostavno je prek mnogih medijev širiti lažne 
informacije [...].  Zato moramo sodelovati v okviru 
izobraževanja in zdravstva ter se tako boriti proti lažnim 
informacijam, ki danes krožijo med ljudmi in neposredno 
vplivajo na njihovo zdravje.“ 

„[...] Tudi glede varstva podatkov v zvezi s pacienti moramo 
biti previdni. Zato moramo to vprašanje upoštevati vedno, ko 
govorimo o e-zdravju.“ 

Protimikrobna odpornost 

„[...] Zavzemala se bom za mednarodni dogovor o uporabi in 
dostopu do protimikrobnih zdravil. Iz tega razloga bo ena od 
mojih prednostnih nalog tudi izvajanje evropskega akcijskega 
načrta ,eno zdravje‘ zoper odpornost proti antimikrobikom.“ 

„Omenila sem že industrijo in inovacije. Verjamem, da mora 
Evropska unija na tem področju voditi z zgledom, tako da 
doseže napredek, ki bo pacientom zagotovil nova 
protimikrobna zdravila.“ 

Cepljenje 

„Obstajajo znanstveni dokazi, da je uporaba cepiv 
pomembna, pa vendar smo v zadnjih nekaj letih v Evropi priča 
številnim izbruhom bolezni. Zaradi nasprotovanja cepljenju 
so se pojavile ošpice. Ne trdim, da je to zgolj posledica lažnih 
informacij, saj je povezano tudi s programi za cepljenje v 
državah članicah, a očitno ni enotnosti [...]. Boriti se moramo 
proti vsem virom lažnih informacij, ki dejansko negativno 
vplivajo na področja, na katerih imamo preverjeno trdne 
znanstvene ugotovitve.“  

Evropski načrt za boj proti raku 

„Načrtujem, da bo naš evropski načrt za boj proti raku zadeval  
vse ukrepe iz moje poslanice, in sicer strategijo ‚od vil do vilic‘, 
zeleni dogovor, protimikrobno odpornost, inovacije in 
cenovno dostopnost zdravil. V njem moramo obravnavat i  
preventivo, diagnosticiranje, zdravljenje, raziskave, 
preživelost ter paliativno oskrbo. Vanj moramo vključiti 
sektorje in industrije zunaj zdravstvenega sektorja, vključno z 
izobraževanjem in okoljem.“ 

„Moje vodilno načelo je že od nekdaj prispevati k boljšemu 
življenju obolelih za rakom. Na podlagi mojih osebnih izkušenj 
vam lahko zagotovim, da bo na moji sedanji funkciji to še 
naprej moje vodilno načelo [...].“ 

Darovanje organov 

„[...].če bomo predstavili krovno strategijo darovanja organov 
za Evropo, bi rada videla oceno, ki naj bi bila pripravljena 
konec leta 2019, da bom lahko dobila vpogled v trenutno 
stanje in opredelila nadaljnje ukrepe. Opirati se moramo na 
dokaze in znanost, da se bomo odločali pravilno.“  

Vrednotenje zdravstvenih tehnologij  

„[...].menim, da je to nekaj, za kar si bom resnično prizadevala 
ter skušala doseči soglasje, da bi lahko končno napredovali  
glede predloga Komisije iz leta 2018 v zvezi z vrednotenjem 
zdravstvenih tehnologij, saj je to po mojem mnenju bistven 
del vsakega zdravstvenega sistema, ki ga želimo spodbujat i  
kot Evropejci.“
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„[...].tesno bom sodelovala s pacienti, pa tudi z vsemi drugimi 
deležniki, da bi napredovali na poti k soglasju glede 
vrednotenja zdravstvene tehnologije. Izkazalo se je, da 
prostovoljni način ne deluje. Potrebujemo standardizacijo in 
potrebujemo napredek.“ 

Duševno zdravje 

„[...] V največji možni meri si bom prizadevala, da se [duševno 
zdravje] ponovno vključi v program. Menim namreč, da je 
duševno zdravje področje, ki mu številne države članice ne 
namenijo toliko pozornosti, kot si zasluži. Pomembno je, da 
ukrepamo in obrnemo ta trend. Ne govorim zgolj o depresiji 
pri odraslih, saj je treba delati preventivno z vidika problemov, 
ki jih v zvezi z vedenjskimi težavami ter povečanjem 
samodestruktivnega vedenja opažamo pri mladostnikih.“ 

„[...] Sodelovala bom z drugimi komisarji, da bomo vidik 
duševnega zdravja vključili v številne različne politike. 
Prepričana sem, da se bom lahko zavzemala za to področje, 
kar je tudi moj namen.“ 

Človekove pravice  

„Zaščita in spodbujanje človekovih pravic sta zame 
prednostna temelja, ki mi pomenita najvišje merilo. Menim, da 
je to potrebno na področju, kot je psihiatrija, ki je izjemno 
občutljivo, saj je zelo enostavno nekoga označiti s psihiatrično 
diagnozo, kar pa je lahko v nekaterih primerih, glede na 
kulturo, iz katere posameznik izhaja, zelo subjektivno.“ 

Raziskave in inovacije 

„Zavezani smo inovacijam. Zavezani smo napredku in 
naložbam v inovacije. Temu se je zavezal že program Obzorje 
2020. Zato bo to zame gotovo prednostna naloga, saj bo 
napredek na področju inovacij in znanosti nedvomno povečal  
učinkovitost na področju evropskega zdravja, ker bo vplival na 
industrijo, zdravila, zeleni dogovor in hrano, ki jo uživamo.“ 

„Želela bi si torej imeti zelo odgovoren glas v komisarske m 
kolegiju in znanost uporabljati kot podlago, obenem pa 
upoštevati in izmenjavati druge pomisleke, da bi si tako 
prizadevala tudi druge prepričati, da je potreben napredek na 
področju številnih politik, za katere vemo, da jih za zaščito 
zdravja ljudi potrebujemo.“ 

Varnost hrane ter zdravje živali in rastlin 
Pesticidi  

„[...] Zavežem se lahko zmanjšanju odvisnosti od pesticidov, 
prizadevanjem za naložbe in spodbujanju iskanja 
alternativnih možnosti z nizkim tveganjem. [...] To nameravam 
zelo podrobno obravnavati, da bom lahko dosegla rezultate.“ 

„Upam, da se bo s splošno živilsko zakonodajo izboljšala raven 
preglednosti, ki je močno prispevala k nezaupanj u 
državljanov, vendar se ne morem še jasneje zavezati 
zmanjšanju odvisnosti od pesticidov in iskanju alternativnih 
možnosti z nizkim tveganjem.“  

„Zelo jasno pa želim poudariti, da to ni nekaj, kar bi bilo ločeno 
od drugih vprašanj. Je del zelenega dogovora, za dosego 
katerega si bomo prizadevali, in del strategije ‚od vil do vilic‘. 
Ta vidik je treba vključiti v obe pobudi, saj ne bomo mogli 
imeti učinkovite strategije ‚od vil do vilic‘ ali učinkovitega 
zelenega dogovora, če ne bomo obravnavali ali ne bomo 
mogli obravnavati vprašanj, kot so pesticidi.“ 

 „Lahko se zavežem, [...] da ne bo nižanja meril glede zaščite 
čebel in drugih opraševalcev [...]. Zaščita čebel mora biti v 
središču naših politik in je tudi del politik v okviru zelenega 
dogovora [...]. Prednostno bom obravnavala zmanjšanje  
uporabe neonikotinoidov in iskanje alternativ zanje.“ 

Endokrini motilci 

„Zavedam se, da [endokrini motilci] vplivajo na zdravje ljudi, 
in vem, da se moramo s tem soočiti, zato se zavezujem, da 
bom začela ukrepati v zvezi s tem. Čakamo na preverjanje 
ustreznosti. Vesela bi bila sodelovanja z vami, da bi videli, kaj  
lahko storimo za napredek, saj se dobro zavedam, da tega 
področja nikakor ne smemo zanemariti.“ 

„Zato menim, da je izjemno pomembno, da razpravljamo o 
endokrinih motilcih, neonikotinoidih, novih tehnikah 
žlahtnjenja in pesticidih, pri tem pa upoštevamo razpoložljiva 
znanstvena dognanja.“ 

Boljše obveščanje potrošnikov 

„[Označevanje hranilne vrednosti] na predpakiranih 
prehrambenih izdelkih je obvezno. To zahtevajo državljani, ki 
želijo navedbo o sestavi hranilnih vrednosti. Jasno je, da 
želimo pri izbiri pripravljenega izdelka vse pogosteje vedeti, 
če je tisto, kar je navedeno, skladno z našimi željami glede 
nakupa. [...] Sestava hranilne vrednosti je pomembna. To je 
pomembno vprašanje za državljane. Konec tega leta bo 
objavljeno poročilo o oznakah na sprednji strani embalaže. 
Počakala bom na rezultate in nato sprejela nadaljnje ukrepe, 
prav tako pa si želim, da bi vse države članice uporabljale  
skupni pristop [...].“ 

„Najti moramo skupne načine za [označevanje izvora], da 
bodo imeli potrošniki ob nakupu ali uživanju hrane dostop do 
preverjenih informacij. To je sedaj v procesu vrednotenja. 
Proučila bom vse informacije in nato predstavila svoj  
predlog.“ 
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Zdravje in dobrobit živali  

„Najprej naj jasno poudarim, da sta zame dobrobit in zdravje 
živali del mojega pristopa ‚eno zdravje‘ [...]. [...] ne moremo 
govoriti o ‚enem zdravju‘, če ne obravnavamo celotnega 
področja, ki zajema zdravje ljudi, okolje ter zdravje živali in 
rastlin.“ 

Živilski odpadki 

„[...] pripraviti želim petletni akcijski načrt za obravnavo 
živilskih odpadkov, saj menim, da je to pomemben del naših 
tekočih prizadevanj za prehransko trajnost.“ 

Materiali, namenjeni za stik z živili 

„Vprašanje [materialov, namenjenih za stik z živili] je izjemno 
pomembno, saj zadeva snovi, ki vstopajo v hrano in lahko 
spreminjajo ali vplivajo na zdravje ljudi, pa tudi spreminjajo 
sestavine hrane [...]. Proučila bom znanstvene ugotovitve in 
nadaljevala z določanjem prednostnih področij, pri čemer 
bom najprej obravnavala tiste snovi, za katere vemo, da lahko 
bolj škodijo zdravju ljudi.“ 

Odnosi z Evropskim parlamentom  

Sodelovanje 

„Za izboljšanje javnega zdravja in zagotovitev trajnostne 
prihodnosti za Evropo bom sodelovala z Evropski m 

parlamentom, državami članicami, deležniki in kolegi 
komisarji. Če v naših sistemih opazimo pomanjkljivosti, se 
moramo združiti in jih odpraviti z zavzetim, ambicioznim in 
predanim delom ter vzpostavljanjem partnerstev na podlagi  
zaupanja, odkritosti, preglednosti in odgovornosti.“ 

„Da, vedno bom spoštovala demokracijo in pripravljena bom 
prisluhniti Parlamentu, mu biti na voljo in z njim tesno 
sodelovati, saj je imel Parlament ključno vlogo pri 
izpostavljanju mnogih od teh vprašanj, kot so GSO in nove  
tehnike žlahtnjenja, ter je pripravil resolucije v zvezi z njimi, kar  
je privedlo do sprememb.“ 

Preglednost in odgovornost 

„Preglednost mora biti v središču naših prizadevanj. Če smo 
odkriti med seboj, je eden od razlogov, da smo izgubili 
zaupanje državljanov v naše delovanje na področju varnosti  
hrane, inovacij in zaščite, povezan z dejstvom, da po mnenju 
državljanov številni rezultati, do katerih bi morali imeti dostop, 
niso pregledni. V zvezi s tem sem že omenila spremembe  
splošne živilske zakonodaje na podlagi preglednosti in upam, 
da bomo s tem lahko izboljšali odnos z državljani in okrepili 
njihovo zaupanje. Po mojem mnenju je to najpomembnejše.“  

„[...] Če bom imenovana za komisarko za zdravje, bom z delom 
začela nemudoma ter z vami vselej sodelovala pregledno in 
konstruktivno, saj navsezadnje vsi odgovarjamo vam.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Za mnenja, izražena v tem dokumentu, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki v slovenskem jeziku, ki so vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja, ki je bil zagotovljen naknadno. © Evropska Unija, 2019. 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

DIDIER REYNDERS 
Kandidat za komisarja 
Pravosodje 

Kandidat za komisarja Didier Reynders je v Evropskem parlamentu 2. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja poslancev 
iz Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE), Odbora za pravne zadeve (JURI) ter Odbora 
za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem 
dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 spoštovanje pravne države ter 
 pravosodje in varstvo potrošnikov. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedno poročilo 
javnega zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za 
komisarja prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgium
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62432/20190927RES62432.pdf
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Spoštovanje pravne države 
Celovita razprava o pravni državi, temeljnih pravicah in 
demokraciji 
„Pripravil [...] bom poročilo o pravni državi in o tem, kako lahko 
zgradimo proces, v okviru katerega bo potekala 
medinstitucionalna razprava o celotnem področju [...] pravne  
države, temeljnih pravic in demokracije.“ 

Evropski mehanizem pravne države 
„Komisija je julija predstavila predloge za celovit evropski  
mehanizem pravne države. Spodbujal bom kulturo pravne  
države, si prizadeval za preprečevanje težav pri spoštovanj u 
pravne države in se po potrebi odzival.“ 

„Želim si, da bi ta novi mehanizem začel delovati prihodnje 
leto, zajemal pa bi vključujoč in nediskriminacijski letni 
postopek. Ta postopek bo podlaga za letno poročilo, temeljil 
pa bo na pregledu stanja na področju pravosodja.“ 

Spremljanje pravne države v okviru dialoga z državami 
članicami in sodelovanje z državami članicami ter 
drugimi institucijami 
„Spremljanje se bo izvajalo v vseh državah članicah, a bo bolj 
poglobljeno v tistih državah članicah, kjer so bila opredeljena 
posebna tveganja. Posebno pozornost bom namenil 
zagotavljanju objektivnosti in pravičnosti tega spremljanja, 
načinu vzpostavljanja dialoga in zagotavljanju izmenjave 
dobre prakse v podporo državam članicam.“ 

Uporaba vseh orodij, tudi sankcij 
„Uporabljati moramo vsa orodja, ki jih imamo na voljo [...] 
Verjemite mi, da ne bom okleval z ukrepi, kadar koli bo 
ogrožena pravna država. Ko gre za demokracijo, ne bom 
pripravljen na kompromise.“ 

Priporočila 
„[Z]elo pomembno je priporočila poslati vsem državam 
članicam in jim vsem, brez kakršne koli diskriminacije, tudi 
podati pripombe [...]. Presenečen sem bil, da je že toliko let 
mogoče podati pripombe glede proračunskih razmer, kar je 
seveda nujno, ne podajamo pa ocene naših skupnih vrednot.“  

Postopek iz člena 7 PEU 
„[P]opolnoma jasno je, da želim nadaljevati postopek iz 
člena 7 PEU, ne le v sedanjih primerih, ampak tudi v drugih 
primerih, če bo to potrebno. Vem, da je v drugih državah 
članicah morda še več drugačnih težav, in če je treba, moramo 
ta postopek uporabiti na enak način.“ 

Možnost EP, da v Svetu predstavi svojo pobudo glede 
postopka iz člena 7 PEU v zvezi z Madžarsko 
[K]ar zadeva Madžarsko, lahko vidite, da zdaj postopek poteka 
in da sem Svet pozval – kar je tudi stališče sedanje Komisije –, 
da bi lahko Parlament v Svetu pojasnil svoje stališče – saj je 

Parlament ta postopek začel – na povsem isti način in na zelo 
trdni podlagi.“  

Letni cikel, mediji in demokracija 
„Moja prva naloga bo vodenje prizadevanj Komisije za 
pripravo poročila o človekovih pravicah, ki bo pokrivalo širše 
področje od pravne države. V prvem letu mandata Komisije se 
bom vrnil z dokumentom, ki bo podlaga za razpravo v 
Parlamentu in, kot upam, tudi v Svetu.“ 

Pogojevanje pravne države 
„Menim, da bosta sozakonodajalca o tem vprašanju hitro 
dosegla dogovor, saj bo to vodilo do možnosti sprejetja 
ustreznih proračunskih ukrepov z začasno ustavitvijo ali pa 
izgubo denarja v primeru, da država na splošno ne spoštuje  
obveznosti pravne države.“ 

Poročili o novi strategiji za demokracijo in o Listini o 
temeljnih pravicah 
„Komisija namerava pripraviti tudi poročilo o Listini o 
temeljnih pravicah, zato bo možno poročilo na to temo. 
Prizadevali si bomo za novo strategijo za demokracijo, zato 
bomo morda pripravili tudi poročilo o demokraciji.“ 

Medinstitucionalna ureditev 
„[O] medinstitucionalni ureditvi se lahko pogovarjamo. Ne 
vem, če bo to formalna razprava, saj bo zelo dolga, morda 
srednjeročna, a začeti jo moramo takoj.“ 

Delovna skupina Komisije, Sveta in Evropskega 
parlamenta 
„Predlagal bom ustanovitev delovne skupine s tremi 
institucijami [...] ter premislek o možnostih skupnega 
oblikovanja tega procesa. Najprej bom seveda pripravil 
poročilo o pravni državi in o tem, kako lahko vzpostavimo 
proces, hkrati pa bo potekala medinstitucionalna razprava o 
celotnem področju, kot ste omenili, pravne države, temeljnih 
pravic in demokracije [...]. Zato upam, da bo takšno delovno 
skupino čim prej možno oblikovati [...]. Ne nasprotujem 
nekaterim možnostim posvetovanja in razpravljanja z 
neodvisnimi strokovnjaki, neodvisnimi organi, ne podpiram 
pa ustanovitve novega organa.“ 

Člen 2 na področju zunanjih odnosov 
„Zelo sem zavezan temu, da se člen 2 spoštuje tako znotraj EU 
kot pri izvažanju naših vrednot.“ 

Manjšine in ranljive skupine 
„[Z]avezan sem [...] zagovarjanju manjšin in – vsekakor – 
njihovih pravic. Omenili ste LGBT, kar je pomembno na vseh 
področjih. Seveda bo to ena od mojih nalog, saj so vse te 
skupine ranljive, kot se tudi zavedate, vendar pa moramo biti 
zelo dejavni na terenu in ne le pri splošnih postopkih, ki so 
nam na voljo v naši zbirki orodij.“ 
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Pravosodje in varstvo potrošnikov 
Razvoj področja pravosodja prek pravosodnega 
sodelovanja 
„Okrepiti moramo pravosodno sodelovanje v civilnih in 
političnih zadevah. Evropski državljani imajo pravico živeti in 
delati v EU ob polnem spoštovanju svobode gibanja.“ 

Medsebojno zaupanje 
„Gre za spoštovanje naše raznolikosti ob zagotavljanju naših 
različnih pravnih tradicij, ki pa ne smejo ovirati naših 
svoboščin ali varnosti. Prizadeval si bom za vzpostavitev 
ozračja zaupanja med našimi različnimi pravnimi sistemi.“ 

Zaščita temeljnih pravic s kazenskim pregonom? 
„[O]dgovor je pozitiven [...] [Č]e bo to moj resor, bom 
zagovarjal temeljne pravice [...]. Gotovo [...]. [Z]elo jasno je.“ 

Evropski nalog za prijetje 
„Glede evropskega naloga za prijetje bom še naprej spremljal 
njegovo izvajanje in tesno sodeloval z vami in državami  
članicami, da bi ga še naprej izboljševali [...]. Premislili bomo, 
ali so postopki za ugotavljanje kršitev ob upoštevanju presoje 
skladnosti še potrebni. Resno bom tudi proučil, ali naj 
predložim predlog o pregledu evropskega naloga za prijetje.“ 

Pogoji v zaporih in pridržanje pred sojenjem 
„Proučil bom tudi, kako bi lahko izboljšali pogoje v zaporih v 
Uniji, ter razmislil o vzpostavitvi minimalnih standardov za 
pridržanje pred sojenjem, s čimer bi okrepili zaupanje.“ 

Pogajanja Europola s partnerji 
„Menim, da bi morali tudi tam pri pogajanjih in sklepanju 
dogovorov upoštevati temeljne pravice in človekove pravice. 
Seveda bom nadziral agencije, ki so bolj neposredno odvisne  
od Generalnega direktorata za pravosodje.“ 

Evropsko javno tožilstvo  
„[M]oja prva skrb je zagotoviti, da bomo do konca naslednjega 
leta ustrezno vzpostavili Evropsko javno tožilstvo. Z glavno 
tožilko in začasno upravo si bom prizadeval za dosego tega 
cilja, na poti do tja pa nas čaka še veliko dela [...]. Najprej 
potrebujemo kolegij tožilcev. Torej moramo pritisniti na 
države članice, da bomo lahko organizirali kolegij. Drugi korak 
je, da moramo izvajati več pritiska za pravilno izvajanje 
direktive o zaščiti finančnih interesov, ker bo brez tega nova 
evropska tožilka težko izboljšala razmere v evropskem 
proračunu. In nazadnje [...] bo pomembno Evropskemu 
javnemu tožilstvu omogočiti dovolj človeških in finančnih 
virov in zagotovil bom, da ga bo mogoče zaščititi znotraj 
večletnega finančnega okvira.“ 

Eurojust 

„Na področju pravosodja je zlasti naloga Eurojusta, da lajša 
usklajevanje pravosodnih organov, še posebno pri 
preprečevanju kaznivih dejanj na področju intelektualne 
lastnine. Zato bi si v tem delu želel odločnejšega ukrepanja, 
Eurojust pa pripravlja poročilo o izzivih na pravosodne m 
področju in dobri praksi za obravnavanje tovrstnih kaznivih 
dejanj. Torej bomo lahko spodbudili izmenjave dobre prakse  
med državami.“ 

Splošna uredba o varstvu podatkov – spodbujanje 
evropskega pristopa kot modela na svetovni ravni  

„Ena od mojih prednostnih nalog bo zagotavljanje polne 
zaščite temeljnih pravic v digitalni dobi [...]. Zagotoviti 
moramo polno izvrševanje novega pravnega okvira, obenem 

pa po vsem svetu še naprej promovirati naše vrednote in 
standarde [...]. Pogosto slišim kritike Splošne uredbe o varstvu 
podatkov, čeprav zajema poenostavljene mehanizme za mala 
in srednja podjetja. Zato si bom v tem duhu prizadeval 
odpraviti več nepotrebnih omejitev za mala, srednja in 
zagonska podjetja, kolikor bo to mogoče.“ 

Temeljne pravice, posledice umetne inteligence za 
človeka in etične posledice umetne inteligence 

„[V] prvih stotih dneh bomo skušali pripraviti novo 
horizontalno zakonodajo o posledicah umetne inteligence za 
človeka in etičnih posledicah umetne inteligence [...] . 
[Z]ahtevati moramo vse več informacij o algoritmih in 
njihovem logičnem delovanju [...]. Tako moramo s Komisijo 
pripraviti novo zakonodajo in pomagati nacionalnim 
organom pri organizaciji preizkusov in nadzora za prejemanje 
informacij. [...] [D]elovali bomo po sektorjih, saj so težave v 
prometnem sektorju ali zdravstvu, oziroma drugih vrstah 
dejavnosti, bolj razvidne.“  

Zlati vizumi 
„[O]bstajajo določene pravice do svobode gibanja ali 
zmožnosti glasovanja na volitvah v Evropski parlament, zato 
moramo biti strogi. [...] Kajti tveganja obstajajo, kot ste 
omenili: korupcija, pranje denarja, zaradi tega pa tudi mnoga 
druga tveganja. Zato sem zavezan boju proti temu, ker 
moramo zaščititi evropsko državljanstvo. Je zelo pomemben 
del naših vrednot.“ 

Žvižgači 
„[V]erjamem, da si moramo prizadevati za izvajanje te 
direktive v vseh državah članicah, poleg tega pa obstaja zelo 
verjetna možnost, o kateri bi rad razpravljal z državami  
članicami, da sprejmemo dodatne ukrepe pomoči in podpore, 
kot sem omenil. 

To lahko poteka prek pravne pomoči ali finančne pomoči,  pa 
tudi psihološke pomoči.    
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Zato sem v zvezi s temi vprašanji pripravljen ugotoviti, ali si 
države članice želijo nadaljnje ukrepe in če je potrebno 
nadaljnje ukrepanje tudi na evropski ravni.“ 

Evropsko državljanstvo  

„Želim si napredovati pri prednostnih nalogah: [...] zaščititi 
prosti pretok državljanov, zlasti v luči brexita, ki se bo na 
našem programu spet zelo kmalu pojavil.“ 

 Pravo družb  

„Izjemno sem zavezan sodelovanju z vami in Svetom pri 
določanju načina za uvedbo novih zahtev v pravo 
gospodarskih družb. Govorili ste tudi o človekovih pravicah. 
[...]. Trenutno na ravni številnih družb obstaja nekaj 
prostovoljnih zavez, kar pa ni dovolj. Prepričan sem, da 
moramo pravo gospodarskih družb korenito spremeniti in 
zahtevati več obveznosti glede družbenega interesa družb. 
Poleg tega sem prepričan, da je zelo pomembna tudi razprava 
o dobavni verigi.“ 

Zastopniške tožbe 

„Zavzel se [...] bom za čimprejšnje sprejetje predloga o 
zastopniških tožbah. Evropski potrošniki močno potrebujejo 
možnosti za kolektivna pravna sredstva.“ 

„[...] najprej moramo sprejeti novo direktivo, direktivo o 
zastopniških tožbah, kar bo podlaga za pripravo kolektivnih 
pravnih sredstev, saj, kakor veste, potrebujemo stališče Sveta, 
po možnosti v novembru. Zdaj smo torej na začetku in 
popolnoma se strinjam, da to moramo storiti in izpeljati ta 
postopek.“ 

Dvojna kakovost proizvodov 

„Še naprej moramo preprečevati nepošteno in agresivno 
prodajo ter zaščititi ranljive potrošnike. Ohraniti moramo 
visoko raven pozornosti glede nevarnosti proizvodov dvojne  
kakovosti. [...] Ne glede na kraj bivanja potrošnika pričakujemo 
enako raven poštenosti.“ 

Varnost proizvodov 

„Proučil bom možnost posodobitve direktive o splošni  
varnosti proizvodov, tako da bodo vsi akterji v spletni dobavni  
verigi zmanjšali število nevarnih izdelkov. Želim tudi jasna 
pravila glede odgovornosti za vse ponudnike, vključene v 
spletno izkušnjo potrošnika.“ 

Obveznosti na področju umetne inteligence 

„[V] zvezi s človeškimi in etičnimi vidiki umetne inteligence 
moramo proučiti, kako lahko nadgradimo obveznosti [...]. Zelo 

pomemben vidik je varnost, pa tudi človeški in etični vidik ter 
odgovornost, ne morem pa vam zagotoviti, da bomo imeli v 
prvih 100 dnevih novo uredbo o odgovornosti. Morda bomo 
potrebovali več časa.“ 

Učinkovito izvrševanje potrošniškega prava 

„[P]oseben poudarek bom namenil učinkovitemu izvrševanju. 
[...] Zdaj moramo zagotoviti, da ga učinkovito izvršujejo tako 
Unija kot naši mednarodni partnerji.“ 

Krepitev zmogljivosti potrošnikov 

„V prvih 100 dneh bomo v okviru strategij zelenega dogovora 
skušali proučiti, kako bi lahko bolje sodelovali s ponudniki ter 
kako bi lahko potrošnik bolj sodeloval v hitrejšem prehodu na 
zeleno gospodarstvo. Prepričan sem, da moramo 
potrošnikom v prvi fazi zagotoviti več informacij, da se bodo 
lahko odločali glede izbire drugega produkta.“  

Vzdržnost, trajnost in popravljivost 

„Najprej naj poudarim, da smo kot države članice Evropske  
unije zavezani uresničevati naše obveznosti v okviru ciljev 
trajnostnega razvoja na ravni Združenih narodov.“ 

„Naj ponovim, kar sem povedal v uvodnem nagovoru: da se 
oblikuje resničen proces za trajnostno gospodarstvo, je zelo 
pomembno izkoristiti stran povpraševanja, torej zmogljivost 
potrošnikov. Prepričan sem, da to moramo storiti in si za to 
dejavno prizadevati, če želimo v celoti spoštovati naše zaveze 
glede ciljev trajnostnega razvoja na ravni ZN.“ 

„Jasno sem povedal, da verjamem, da moramo potrošnike 
učinkovito obveščati o številnih vprašanjih glede trajnosti in 
trajnostnega razvoja. Tako so podjetja odgovorna za 
zagotavljanje pravilnih informacij, denimo o [...] trajnosti in 
popravljivosti številnih izdelkov, pa tudi o razpoložljivosti 
rezervnih delov. Glede popravljivosti naj še dodam, [...] da gre 
za možnost popravil, ki jih izvajajo tretje osebe in ne nujno 
podjetje, ki je izdelek prodalo [...]. Glede vseh navedenih zadev 
menim, da bo verjetno treba sprejeti zakonodajo [...]. Proučili 
bomo vse razmere, da bi ugotovili, če moramo uvesti 
obveznost glede trajnosti. [...]“ 

Načrtovana zastarelost 

„Kar zadeva načrtovano zastarelost, menim, da če je dejansko 
načrtovana, mora to postati kaznivo dejanje, oblasti pa morajo 
imeti pristojnost, da to kaznujejo. Ne morem zamisliti, da bi 
bilo mogoče logiko zastarelosti v proizvode vključiti namerno 
brez posledic.“

 

 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Kandidatka za komisarko 
Promet 

Kandidatka za komisarko Adina-Ioana Vălean je v Evropskem parlamentu 14. novembra 2019 odgovarjala na vprašanja, 
ki so ji jih zastavljali poslanci, člani Odbora za promet in turizem (TRAN). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so 
izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena 
predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 trajnosten, varen in cenovno dostopen prevoz. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedno poročilo 
javnega zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za nove komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka 
za komisarko prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore. 
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-adina-valean_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66601/20191115RES66601.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66408/20191113RES66408.pdf
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Trajnosten, varen in cenovno dostopen prevoz 
Sodelovanje z Evropskim parlamentom  

„Zavedam se, kako pomembna bo za komisarja opora na 
znanje in izkušnje poslancev Evropskega parlamenta, in pred 
vami se zavezujem, da bom z vami od vsega začetka delila 
ideje in projekte ter da bomo sodelovali skozi celoten 
postopek oblikovanja zakonodaje.“ 

„Obvezujem se, da bom predlagala kakovostne rešitve za 
sodelovanje z vsemi deležniki, da bom s Parlamentom 
sodelovala pri reševanju težav in si prizadevala za iskanje  
ustreznih načinov za povezovanje in gibanje ljudi po 
dostopnih cenah, za pravičen in vključujoč promet, vključno z 
letalstvom.“ 

„[...] Na področju prometa in turizma nas čaka veliko dela, ki 
[...] se mu mora komisar za promet zavezati z Evropski m 
parlamentom ter [to delo] pripraviti in nato [o njem 
razpravljati] v okviru komisarskega kolegija.“ 

Strategija za trajnosten in pameten promet  

„Na vso moč si bom prizadevala za zmanjšanje okoljskega 
odtisa dejavnosti na področju mobilnosti in prevoza ter 
zagotovila, da bodo naši ukrepi še naprej prispevali k 
zmanjšanju emisij ogljika in boljši kakovosti zraka.“ 

„V okviru evropskega zelenega dogovora bom podpirala 
partnerstva vrednostnih verig z industrijo.“ 

 „Zavzemala se bom, da bi dokončno vzpostavili v celoti 
delujoče enotno evropsko nebo. [...] ne bom zahtevala, da 
moramo število poletov omejiti, biti pa moramo učinkovitejši, 
bolj trajnostni in imeti boljši, učinkovitejši sistem upravljanj a 
prometa.“ 

 „Kar zadeva pristanišča, menim, da je pomorstvo za Evropo 
seveda izjemno pomembno gospodarsko področje. Moramo 
ga zaščititi ter ga utrditi, ga narediti bolj trajnostnega ter ga 
ozeleniti, vendar moramo to storiti v okviru pozitivne rešitve, 
da bo bolj okolju prijazno in konkurenčno. [...] vsi akterji tretjih 
držav na naših trgih bi morali spoštovati naša pravila, Komisija 
pa je odgovorna za to, da te razmere spremlja ter zagotovi, da 
tako tudi ostane.“ 

 „[...] v zvezi s strategijo trajnostne mobilnosti v mestih [...] se 
mi zdi primernejši evropski pristop do tega področja, da se 
prepreči pretirana razdrobljenost, ki škodi našim čezmejnim 
potnikom [...] videli bomo, če bodo potrebni nadaljnji ukrepi 
na evropski ravni.“ 

Internalizacija zunanjih učinkov/obdavčitev energije 

„Do leta 2050 želimo biti ogljično nevtralni, kar zahteva 
dodatne politike in prizadevanja.“ 

„Zato moramo del teh zunanjih učinkov internalizirati [...]  
uporabnik mora glede na onesnaževala prispevati več.“ 

 „Lahko se zavežem in potrdim, da obdavčitve seveda ne bom 
izključila. [...] zavezujem se, da se bom osredotočila na načine 
za razvoj železniškega prometa ter povečanje njegove 
dostopnosti z nižjimi cenami.“ 

„Kar zadeva trajnostna alternativna goriva ter obdavčitev, ni 
nič izključeno, ničesar nočem skrivati. Zavezujem se, da bom 
delala na vseh teh področjih, da bi zmanjšali emisije v letalstvu 
in da bi železniški promet postal privlačnejši tako za ljudi kot 
prevoz tovora.“ 

Razširitev sistema trgovanja z emisijami  

„Med nalogami, ki so mi bile zaupane, sta zmanjšanje pravic  
do emisij za letalske družbe s ciljem postopnega ukinjanja in 
razširitev sistema trgovanja z emisijami na pomorski sektor, 
kar bo gotovo privedlo do pozitivnih sprememb. Na splošno 
bi morali stroške potovanja nositi uporabniki in ne celotna 
družba.“ 

„[...] sistem trgovanja z emisijami v letalstvu bo moral  
zmanjšati emisije. Imamo shemo za poravnavo in 
zmanjševanje emisij ogljika (CORSIA). Ko bo sprejeta, jo bomo 
takoj zavezani izvajati, da bomo lahko zmanjšali emisije.“ 

 „[...] Sistem trgovanja z emisijami EU [...] Zavezana sem k 
uvedbi takšnega instrumenta za zmanjšanje emisij v 
pomorstvu, k čemur bi se morali zavezati skupaj.“ 

„[...] ko bomo začeli uporabljati sistem trgovanja z emisijami 
EU za pomorstvo, [...] si bomo prizadevali ohraniti 
konkurenčnost tega sektorja, saj je to za nas ključnega 
pomena.“ 

Uporaba trajnostnih in alternativnih prevoznih goriv v 
cestnem, pomorskem in letalskem prometu  

„Sodelovala bom z državami članicami in zasebnimi vlagatelji, 
da bi lahko znatno povečali število javno dostopnih polnilnih 
ali oskrbovalnih mest. Spodbujati želim uporabo trajnostnih 
in alternativnih goriv v cestnem, pomorskem in letalskem 
prometu.“ 

„[...] uporabo več trajnostnih goriv. Moj cilj in moja zaveza v 
pomorstvu bo podpirati tiste, ki so na tej stopnji bolj trajnostni 
in uspešnejši, ter spodbujati nov tehnološki razvoj in nove  
raziskovalne programe.“ 

 „Torej gre za skupek ukrepov in pomembno je, da se zmanjša 
poraba ogljika, okrepi prijaznost okolju ter obenem ohrani  
konkurenčnost.“ 

 Digitalne inovacije in nadaljnje posodabljanje ključnih 
prometnih sistemov 

„Digitalizacijo moramo v celoti izkoristiti, da bo promet 
varnejši, čistejši, učinkovitejši in bolj dostopen.“ 
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„Razvija se resničen trg digitalnih rešitev in želim, da EU ohrani 
vodilno vlogo na področjih, ki zajemajo vse od verig 
podatkovnih blokov in digitalnega kartiranja ter sledenja do 
povezanih in avtomatiziranih vozil, letal in plovil.“ 

„Železniški promet moramo prek novih tehnologij povezati z 
logističnimi spremembami, objavljati moramo podatke, 
denimo glede pričakovanih prihodov, nujno pa potrebujemo 
nov sistem signalizacije.“ 

Socialna razsežnost 

„Pritisk na delovna mesta bo velik, zato bom prednostno 
obravnavala naložbe v prekvalifikacijo, da bi npr. regije z 
avtomobilsko industrijo še naprej družbeno in gospodarsko 
cvetele.“ 

 „Pobudo platforme za ženske v prometu želim nadaljevati, 
želim pa si tudi v celoti izkoristiti potencial uravnotežene 
zastopanosti spolov in vključevanja načela enakosti spolov.“ 

 „ [Ljudem] moramo dati pojasnila in jih pridobiti na svojo 
stran, da se ne bodo bali, da bodo v sodobni prihodnosti  
prometa nekateri zapostavljeni. Temu pristopu bom 
popolnoma predana in nadaljevala bom vsa prizadevanja, ki 
že potekajo.“ 

„Letalski sektor je zelo konkurenčen [...] Na naši strani 
potrebujemo vse države članice, letalske družbe, organizacije 
letalskega osebja, združenja delavcev in delodajalcev ter 
Parlament [...]. Pravzaprav lahko rečem, da bom za obravnavo 
vseh teh pomanjkljivosti, vseh teh vprašanj, sprejela vse  
zakonodajne in druge ukrepe, ki jih potrebujemo.“ 

 „[S kolegi komisarji] [želim] sodelovati za sprejetje 
kakovostnih ukrepov na različnih področjih, da bodo delavci 
in delovne razmere v prometnem sektorju zaščiteni pred 
prevarami in zlorabami ter slabimi delovnimi pogoji. To je po 
mojem mnenju humanistična zaveza.“ 

 Vojaška mobilnost 

„Prometna infrastruktura je ključna za omogočanje strategije 
evropske obrambe. Pri naložbah v infrastrukturo ne smemo 
pozabiti izboljšanja mobilnosti naših enot, zmogljivosti za 
dvojno rabo – tako za civilne kot vojaške namene – pa so za 
Unijo ključna priložnost in bi morale biti strateška izbira.“ 

Vodilna vloga v mednarodnih forumih 

„Z globalnega vidika ima novoizvoljena predsednica vizijo 
geopolitilčne Komisije. Točno to potrebujemo. Evropa mora 
ohraniti svoj multilateralizem na svetovnem prizorišču. V zvezi 
s prometom to pomeni, da mora biti Evropa stičišče vseh 
sosednjih regij in, kar je še pomembneje, tudi globalnih 
dobavnih verig in tokov potnikov, kar bo ključno za našo 
konkurenčnost.“ 

„Naše konkurenčne prednosti lahko okrepimo z ustreznim 
ukrepanjem v mednarodnih organih, kot sta Mednarodna 
pomorska organizacija (IMO) in Mednarodna organizacija 
civilnega letalstva (ICAO), kjer lahko izkoristimo pozitivne 
učinke naših uspešnih projektov.“ 

Sodelovanje s ključnimi partnerji 

„Imamo torej sporazume, v sporazumih pa pravila, ki jih 
moramo izvrševati. Menim, da moramo našim podjetjem in 
tistim, ki vstopajo na naš trg, omogočiti enake konkurenčne  
pogoje. [...] To bo v okviru našega dela stalno prizadevanje.“ 

„[...] okrepiti moramo konkurenco na trgu, da bomo 
vzpostavili kakovosten sistem cen. [...]  Spremljala bom in 
ocenila, kaj natančno se dogaja in kje je izvajanje 
pomanjkljivo, pa tudi poskušala zagotoviti izvrševanje.“ 

  „[...] če ne pride do napredka, bomo seveda sprožili postopke  
za ugotavljanje kršitev.“ 

 „No, vsi poznamo sporno vprašanje glede letališča v 
Gibraltarju [...] seveda ni dvoma, da bom v primeru brexita 
komisarka za države članice Evropske unije.“ 

Vseevropska prometna omrežja 

„Nasprotovala sem zmanjšanju sredstev v okviru sedanjega 
večletnega finančnega okvira in zavezujem se, da bom branila 
proračun za instrument za povezovanje Evrope v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru.“ 

„Dokončati moramo jedrno omrežje, podpreti moramo vlogo 
regionalnih in lokalnih letališč ter pristanišč.“ 

„Leta 2021 bomo pregledali tudi smernice za 20 omrežij, 
zavedam se te zaveze [...] več moramo prispevati za projekte, 
ki nastajajo v tem omrežju, zlasti v železniškem prometu.“ 

„[...] za vzpostavitev enotnega organa, ki bo obravnaval  
postopke, [...] kar bo morda pomenilo uvedbo dodatne  
upravne ravni, [...] česar si ne želimo, želimo pa si uvesti več 
krajših, na primer dvoletnih, obdobij za izvajanje.“ 

Premalo infrastrukturnih povezav in povezav za 
povezljivost  

„Torej moramo na eni strani vlagati v infrastrukturo samo, v 
multimodalnost.“ 

 „Povezljivost ostaja najpomembnejša in vanjo bomo vlagali. 
Kot sem že omenila, bomo morali v okviru politike Evropske  
unije za konkurenco zagotoviti dodatno podporo za lokalna 
ali regionalna letališča in pristanišča.“ 

„Zavzemam se za nočne vlake, če so konkurenčni in če se zanje 
lahko uporablja obveznost javne službe.“
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Cenovno sprejemljiv, zanesljiv in dostopen promet za vse 

„Želim spodbujati mobilnost kot storitev, zagotoviti cenovno 
dostopne alternative zasebnim avtomobilom, prilagoditi 
infrastrukturo ter podpirati pametne in sodelovalne rešitve.“  

Varnostni standardi 

 „Številka 25 000 smrti v cestnem prometu je preprosto 
nesprejemljiva. Skupaj bi si morali prizadevati za cilj 
zmanjšanja smrti in hudih poškodb do leta 2030 za polovico v 
primerjavi z letom 2020. Vse vire, ki jih imam na voljo, bom 
vložila v prepričevanje ministrov, vlagateljev in izvajalcev v to, 
da to zavezo varnosti za stalno ponotranjimo, pri tej nalogi pa 
potrebujem vašo podporo.“  

„Verjamem, da smo zavezani ničelnemu cilju, torej doseči nič 
smrti do leta 2050. Pripravili bomo strategijo, ki jo nameravam 
zavzeto promovirati.“ 

Pravice potnikov 

„Potniki z zmanjšano mobilnostjo se morajo biti zmožni 
premikati tako enostavno kot vsi ostali. Tisti na odmaknjeni h 
območjih morajo biti bolje povezani z našim prometnim 
omrežjem. [...] Evropa ima danes zelo celovit okvir pravic  
potnikov, ki pa ga moramo nadgraditi.“ 
 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

HELENA DALLI  
Kandidatka za komisarko 
Enakost 

Kandidatka za komisarko Helena Dalli je v Evropskem parlamentu 2. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki so ji jih 
zastavljali poslanci iz Odbora za pravice žensk in enakost spolov (FEMM), Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 
(EMPL) ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Med zaslišanjem je sprejela več 
zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 boj proti diskriminaciji ter direktivo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, 
 pravice invalidov, 
 evropsko strategijo za enakost spolov in mednarodna partnerstva: večja vloga žensk in deklet, 
 sodelovanje z Evropskim parlamentom in drugimi člani Komisije.   

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za komisarko 
prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf
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Boj proti diskriminaciji  

Enakopravnost vseh 

„Svoje delo želim osredotočiti zlasti na tri področja: boj proti 
vsem oblikam diskriminacije, vključevanje in krepitev vloge 
žensk, spodbujanje enakopravnosti in polne participacije. Ta 
področja zadevajo tako ženske kot moške, rasne in etične 
manjšine ter verske in neverske manjšine, invalide, tako 
starejše kot mlade in osebe LGBTI.“ 

Zakonodaja na področju enakopravnosti 

„Naredila bom vse, kar je v moji moči, da zagotovim napredek 
ključnih zakonodajnih dokumentov na področju enakosti.“ 

„Kot ministrica sem v Svetu sodelovala v številnih razpravah o 
predlogih, ki so predolgo obstali na istem mestu. Predlog 
horizontalne direktive o boju proti diskriminaciji je bil podan 
pred več kot enajstimi leti. Direktiva o ženskah v upravnih 
odborih je iz leta 2012. Že leta 2016 smo predlagali, naj EU 
pristopi k Istanbulski konvenciji Sveta Evrope. Kako naj to 
pojasnim našim državljanom? Če v tem okviru ne bom mogla 
odpraviti nerešenih večjih ovir in prepričati preostalih 
skeptičnih držav članic, bom poiskala nove rešitve in 
predlagala novo zakonodajo.“ 

Direktiva o enaki obravnavi (direktiva o boju proti 
diskriminaciji)  

„Najprej bom počakala na izid seje Sveta za zaposlovanje , 
socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov, ki naj bi o tej 
direktivi za boj proti diskriminaciji razpravljal 24. oktobra, nato 
pa bom na tej podlagi nadalje ukrepala. Želim si odpraviti  
ovire za obravnavo te direktive.“ 

„Seveda je to izziv, saj je v Svetu, kot veste, potrebna večina, a 
ker moramo hitro najti pot naprej, bom govorila z vsemi  
zadevnimi ministri.“ 

„Pojasnila bom, da spolna usmerjenost ni izbira, zato bom 
želela vedeti, če je to razlog za blokado direktive.“ 

Horizontalno spodbujanje enakosti 

„Prizadevati si moramo za vključevanje enakosti.“ 

Projektna skupina za enakost 

„V prvih treh mesecih mandata Komisije bom vzpostavil a 
projektno skupino za enakost, ki jo bodo sestavljali uradniki na 
visoki ravni iz vseh generalnih direktoratov. Ta skupina bo 
imela težavno nalogo, da čim prej vzpostavi presečni pristop 
za enakost v vseh politikah EU.“ 

 Okvirna strategija za Rome 

„To strategijo, ki se izteka, bomo pregledali. Zato želim 
obiskati romsko naselje, da bom lahko področje tega pregleda 
bolje spoznala, nato pa bomo ocenili, kako najbolje ukrepati 
naprej. V okviru po letu 2020 bomo tudi bolj poudarili boj proti 
rasnemu sovraštvu do Romov. Zagotavljam vam, da bomo na 
tem področju storili veliko.“ 

Pravice invalidov  
Izvajanje Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov 

„Zavezujem se, da bom storila vse, kar je v moji moči, se bo 
Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov izvajala v 
celoti in brez izjem. Poleg tega bom zagotovila vključevanje  
invalidnosti, tudi prek projektne skupine, prav tako pa bom 
razširila načelo preverjanja enakosti. Kot sem vam že 
povedala, bom tudi tesno sodelovala z medskupino za 
invalide in Evropskim invalidskim forumom.“ 

Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020 

„Kot rečeno, bomo zdaj strategijo ocenili in proučili, kaj je bilo 
doseženo, kaj je še treba narediti in kaj moramo izboljšati.“  

Vključevanje invalidnosti  

„Vključevanje invalidov bo med mojimi prednostnimi  
nalogami. Zagotavljala bom, da bo vprašanje invalidnosti  
upoštevano v zakonodaji EU na vseh področjih.“ 

„Da, invalidnost bo v strategiji za enakost spolov, saj gre tudi 
tukaj za vključevanje.“  

Veto na predloge Komisije 

Kandidatka za komisarko je v odgovoru na vprašanje, če je 
pripravljena podati veto na vsak predlog Komisije, ki bo v 
navzkrižju s pravico vključevanja, če je pripravljena zaustaviti 
vse zakonodajne predloge, ki bi ovirali vključevanje, ter ali bo 
podala veto na predloge Komisije zaradi njihove morebitne 
neskladnosti s Konvencijo ZN o pravicah invalidov, 
odgovorila:  

„Odgovor je pozitiven.“  

Evropska strategija za enakost spolov 
„Predlagala bom novo evropsko strategijo za enakost spolov, 
ki bo zajemala nove zakonodajne predloge in ukrepe politike 
vključevanja.“ 
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„[...] v tej strategiji za enakost spolov bodo zajeti preglednost 
plač, participacija spolov, plačna vrzel in razlike v pokojninah 
ter nasilje nad ženskami. V strategiji bodo obravnavani spolni  
stereotipi, saj je, kot veste, sprejemanje zakonodaje  
brezpredmetno, dokler ne spremenimo odnosa in kulture, 
zato bo zajemala posebno poglavje o načinih odpravljanj a 
spolnih stereotipov. Vsebovala bo tudi poglavje o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.“ 

„Upoštevala bom tudi stališča deležnikov.“ 

Razlika med plačami moških in žensk  

„V političnih smernicah bo v prvih 100 dneh mandata te 
Komisije določeno, da bomo predlagali ukrepe za uvedbo 
zavezujočih ukrepov glede preglednosti plač. To bo ključno za 
naše delo, saj bo podlaga za celovito politiko za obravnavanj e  
plačne vrzeli. To pomeni soočanje s trdovratnimi stereotipi, 
krepitev vloge žensk pri odločanju, zagotavljanje izvajanja ter 
uveljavljanja pravic iz direktive o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja (zlasti za očete) ter boj proti razlikah v 
pokojninah med spoloma zaradi neplačanega dela.“ 

„Vztrajala bom, da se nadaljuje delo v zvezi s plačno vrzeljo ter 
razliko v pokojninah med spoloma. 

Prav tako bo strategija za enakost spolov vsebovala poglavje  
o preglednosti plač in ukrepe za zagotavljanje enakega plačila 
za enako delo. Vemo, da plačna vrzel med spoloma vodi v 
razliko v pokojninah med spoloma, ki lahko znaša kar 36 %.“ 

„Seveda so socialni partnerji izjemno pomembni [...] in morajo 
biti del te politike, tega predloga, ki ga bomo predstavili.“ 

„In seveda, imeli bomo merilne instrumente in kazalnike, s 
katerimi bomo lahko proučili, kako nadaljevati, ocenili 
rezultate in izvedli pregled ter predlagali spremembe in 
izboljšave.“ 

Direktiva o ženskah v upravnih odborih 

„Da, gotovo si bomo prizadevali za umik blokade glede 
direktive o ženskah v upravnih odborih. [...] z državami  
članicami bom sodelovala in jih skušala prepričati v dodano 
vrednost tega vprašanja, da bi se lahko v Svetu nadaljeval a 
obravnava tega dokumenta.“ 

„Po mojem mnenju je predlog uravnotežen in z vsemi ministri, 
ki so glede njega imeli pomisleke, se bom srečala ter skušal a 
omogočiti splošni pristop v Svetu.“ 

Izkoriščanje delavcev v gospodinjstvu 

Na vprašanje, ali namerava sprejeti ukrepe za izboljšanje 
delovnih pogojev za delavce v gospodinjstvu, tudi za 
migrantke, je odgovorila:  

„Da, seveda, to je področje, ki ga moramo obravnavati in ga 
bomo obravnavali [...] sodelujemo lahko v okviru projektne 
skupine.“  

„[...] imamo direktivo o enakosti ras [...] zaščita obstaja, a morali 
bomo razmisliti, kako preverjati izvajanje te direktive. Zato 
bom morala tudi pri tem vprašanju sodelovati z drugimi 
komisarji.“ 

Načelo enakosti spolov 

„Še naprej si bom prizadevala in tudi razvila ustrezna orodja za 
izboljšanje ravni vključevanja enakosti spolov v vseh politikah 
EU. Kot veste, bo to tudi delo projektne skupine, ki bo 
vključevala vse generalne direktorate in tako zagotavljala, da 
se bo vključevanje načela enakosti spolov resnično izvajalo.“ 

Spolni stereotipi 

„Vprašanje stereotipov je zelo pomembno in bo obravnavano 
v naši strategiji za enakost spolov.“ 

„Skozi celoten mandat si bom še naprej prizadevala za 
krepitev vloge žensk in za to, da bi se skupaj z državami  
članicami borila proti spolnim stereotipom.  

„Stekleni strop je še zelo prisoten. [...]  prepričana sem, da bi 
morali odpraviti stereotipe in imeti več žensk v naravoslovju, 
tehnologiji, inženirstvu in matematiki (STEM). Čisto po 
naključju sem sama v okviru OZN promovirala mednarodni  
dan za dekleta in ženske v naravoslovju. [...] STEM mi je zelo 
blizu, pa tudi vključevanje žensk in deklet na ta področja, tako 
da bi se dekleta odločala za tovrstne študije, ženske, ki so že 
dejavne na teh področjih, pa bi se uvrstile na položaje 
odločanja v okviru STEM.“ 

Barcelonska cilja:  varstvo otrok 

„Skupaj [...] z državami članicami si bom prizadevala za 
izboljšanje [...] varstva otrok in zmogljivosti za varstvo otrok.“  

Helena Dalli je v odgovoru na vprašanje o strategiji Komisije 
za dosego barcelonskih ciljev povedala:  

„Da, za to si moramo prizadevati. Najti moramo načine, da 
bomo imeli vsaj cenovno dostopno varstvo otrok.“ 

„Vsekakor si bom prizadevala za [...] finančna sredstva, da bi 
lahko oblikovali ukrepe in ljudem pomagali s cenovno 
dostopnim varstvom otrok.“ 

Pravice na področju spolnega in reproduktivnega 
zdravja  

„Sem zavzeta feministka in obljubljam vam, da bom storila 
vse, kar bo mogoče, da bi zaščitili spolno in reproduktivno 
zdravje in pravice. Zato bom s projektno skupino sodeloval a 
za vključevanje tega vprašanja, zlasti v dialogu s komisarko za 
zdravje.“

„Izpolniti moramo tudi cilje trajnostnega razvoja OZN glede 
zdravja žensk ter splošnega dostopa do varstva na področju 
spolnega in reproduktivnega zdravja ter načrtovanja družine 
in zadevnega izobraževanja.“ 
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Direktiva o usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja 
Izvajanje  

„Kot komisarka za enakost bom pozorno spremljala celostno 
in pravilno izvajanje direktive o usklajevanju poklicnega in 
družinskega življenja v vseh državah članicah.“  

„Države članice bom spremljala, da bom videla, kako to 
direktivo izvajajo, morda pa bom organizirala tudi delavnice 
in predstavitve, da se poveča njihova ozaveščenost o tem 
vprašanju in okrepi spoznanje, da je to dodana vrednost na 
delovnem mestu.  Za ta dvig ozaveščenosti nameravam 
nameniti finančna sredstva EU.“ 

Kandidatka za komisarko je v odgovoru na vprašanje, kaj bo 
predlagala za obravnavanje neuravnotežene zastopanost i  
spolov med tistimi, ki jemljejo dopust za opravljanje nege, ter 
kaj bo predlagala, da družine, ki izkoristijo starševski dopust , 
ne bodo izpostavljene tveganju revščine, in kako bo države  
članice spodbudila k zagotavljanju dostojnega plačila za ta 
dopust, dejala:   

„Seveda želimo storiti več in kot sem omenila, se bo v treh 
letih izvedel pregled [direktive].“  

„Če bomo po pregledu direktive in oceni njenih učinkov 
ugotovili, da jo je treba spremeniti, kar je zelo verjetno, bomo 
obravnavali vaše predloge.“ 

Nasilje na podlagi spola in boljša podpora žrtvam 
„[Raje] bi se najprej osredotočila na ratifikacijo Istanbulske  
konvencije. Najprej se osredotočimo na to, želim pa dodati, 
da potrebujemo soglasje, če želimo nasilje na podlagi spola 
opredeliti kot kaznivo dejanje na evropski ravni, zato smo 
pravzaprav v istem položaju. Okrepimo lahko tudi direktivo o 
pravicah žrtev – v zvezi s tem bom morala sodelovati s 
kandidatom za komisarja  

Didierjem Reyndersom. Okrepimo lahko nezakonodajne  
ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami, osebno pa 

menim, da bi bilo najbolje, če bi EU ratificirala zadevno 
konvencijo.“ 

„Seveda, to bo vključeno v strategijo za enakost spolov. V to 
strategijo bomo vključili tudi spletno nasilje nad ženskami.“  

Mednarodna partnerstva: večja vloga žensk in 
deklet 
„Redno bom poročala Evropskemu parlamentu o področjih v 
moji pristojnosti, zlasti pred pomembnimi dogodki in v 
ključnih fazah mednarodnih pogajanj.“ 

Sodelovanje z Evropskim parlamentom 
„Z vami, poslanci Evropskega parlamenta, pa tudi z državami  
članicami in civilno družbo, nameravam sodelovati v okviru 
dialoga. Rada bi delala skupaj z vsemi, brez medsebojnega 
obtoževanja, da bi tako to področje v Evropski uniji in zunaj  
nje pridobilo večji pomen.“  

„Z vsakim izmed vas pa želim sodelovati na določenih 
področjih.“  

Sodelovanje z drugimi komisarji   
„S kandidatom za komisarja Margaritisom Shinasom se 
strinjava, da je enakost evropski način življenja.“ 

„O vprašanjih [v direktivi o usklajevanju poklicnega in 
zasebnega življenja], ki ste jih omenili, bom razpravljala s 
kandidatom za komisarja Margaritisom Shinasom. Pri tem 
bova lahko razpravljala o teh delovnih pogojih, ki ste jih 
omenili, in videli bomo [...], katere naslednje korake lahko 
predlagamo.“ 

„Pravzaprav sem s kandidatom za komisarja Margaritisom 
Shinasom o teh razmerah [prekarnega dela žensk] že 
govorila.“  

„Okrepimo lahko tudi direktivo o pravicah žrtev – v zvezi s 
tem bom morala sodelovati s kandidatom za komisarj a 
Didierjem Reyndersom.“

 
  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
uradnega stališča Evropskega parlamenta. Razmnoževanje in prevajanje za nekomercialne namene je dovoljeno pod pogojem, da se navede vir ter 
da je Evropski parlament o tem predhodno obveščen in prejme izvod. Navedki, prevedeni v slovenščino in vključeni v ta dokument, temeljijo na 
dobesednem zapisu zaslišanja v angleščini, ki je bilo zagotovljeno naknadno. Navedki izjav, podanih v drugih jezikih, temeljijo na simultanem 
tolmačenju, ki se je med zaslišanjem zagotavljalo v živo. Simultano tolmačenje ne predstavlja uradno zabeleženega postopka. Na voljo je video 
posnetek zaslišanja. © Evropska unija, 2019. 
 
Rokopis zaključen: oktobra 2019; datum objave: november 2019. 
Odgovorna administratorja: Martina SCHONARD, Susanne KRAATZ; uredniška pomoč: Sandrina MARCUZZO, Monika Laura LAZARUK 
Kontaktni podatki: poldep-citizens@europarl.europa.eu; poldep-economy-science@europarl.europa.eu 
 
Ta dokument je na voljo na spletnem mestu: http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/supporting-analyses-search.html 
Tiskana izdaja  ISBN 978-92-846-5552-6| doi: 10.2861/905727|  QA-02-19-779-EN-C 
PDF  ISBN 978-92-846-5551-9| doi: 10.2861/01683|  QA-02-19-779-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
mailto:poldep-economy-science@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/committees/sl/supporting-analyses-search.html


BRIEFING  
Zaslišanja kandidatov za komisarje, 
september - november 2019 
 

Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja 
Avtorji: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess 

Generalni direktorat za notranjo politiko 
PE 642.340 – november 2019 

 
 

 SL 

 

Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

THIERRY BRETON 
Kandidat za komisarja 
Notranji trg 
 

 
 

Kandidat za komisarja Thierry Breton je v Evropskem parlamentu 14. novembra 2019 odgovarjal na vprašanja 
poslancev iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE) ter Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(IMCO). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov 
resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in 
vključujejo:  

 digitalno gospodarstvo in družbo, 
 evropsko industrijo, pripravljeno na prihodnost, in enotni trg ter 
 obrambno industrijo in vesolje. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore. 
  

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66602/20191115RES66602.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66102/thierry-breton-francija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66487/20191113RES66487.pdf
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Digitalno gospodarstvo in družba  

Okrepitev tehnološke suverenosti Evrope 

„Že danes se moramo nujno pripraviti na jutrišnjo rast z 
vlaganjem v ključne tehnologije prihodnosti. V mislih imam 
seveda 5G, vendar se moramo začeti pripravljati tudi na 6G, 
umetno inteligenco, računalništvo v oblaku in tudi že 
računalništvo po oblaku, računalništvo na robu, internet 
stvari, kibernetsko varnost, seveda, tehnologijo veriženja 
blokov [...]. Nato pa na kvantne tehnologije, kar ne bo 
presenetilo tistih, ki me poznajo.“ 

„Kar zadeva strateško suverenost, morava z Marijo Gabriel 
pospešiti razvoj Evropskega sveta za inovacije, nekakšne  
evropske agencije za napredne raziskovalne projekte na 
področju obrambe, ki jo potrebujemo na svoji celini.“ 

„Ponovno bomo morali obsežno vlagati v ključne tehnologije. 
Seveda v vse, kar je povezano z industrijsko lastnino, pa tudi s 
kibernetsko varnostjo, saj bo na tem področju vprašanj e  
kibernetske varnosti postalo bistvenega pomena.“ 

„Najprej je treba nujno razpršiti vire oskrbe. Naj vas spomnim, 
da je bilo leta 2017 objavljenih 27 kritičnih surovin. Nov 
seznam bo predvidoma objavljen leta 2020. Podrobno ga 
nameravam proučiti, saj to področje dobro poznam. 
Obravnaval ga bom zelo hitro.“ 

Umetna inteligenca in novi zakon o digitalnih storitvah  

„V stotih dneh bomo torej z Margrethe Vestager predstavili 
evropski okvir umetne inteligence. Podprl bi ga rad z evropsko 
strategijo za ustanovitev skupnega podatkovnega trga.“ 

„Ne trdim, da bomo v teh stotih dneh sprejeli zakonodajo. 
Počakajmo na mnenje kolegija, potem bom videl, kaj se bo 
zgodilo.  Bom velik podpornik, vendar se zaenkrat ne bom 
zavzemal za regulacijo. Najprej bi seveda rad, da poskusimo 
ustvariti skupno vizijo, da jo bomo seveda lahko delili z vami. 
V teh stotih dneh bodo potekala obsežna posvetovanja in v ta 
razmislek bomo v celoti vključili Parlament, saj zastopa 
511 milijonov naših sodržavljanov. Imeli boste besedo, 
zagotavljam vam, da vas bomo poslušali. Seveda pa se bomo 
opirali na smernice, da bomo vedeli, kaj lahko naredimo in 
česa ne moremo [...].“  

„Podatki imajo v mojem življenju osrednje mesto, zato ste 
lahko prepričani, da si prizadevam za Evropo, ki bo dobro 
obvladovala svoje podatke in jih bo lahko v skladu z jasnimi  
merili tudi delila. Zlasti danes bo to z industrijskega vidika 
bistvenega pomena za internet stvari in industrijo 4.0.“ 

„Umetna inteligenca je za industrijo vsekakor  
najpomembnejše vprašanje, presega industrijo 4.0.“ 

„Menim, da nismo izgubili vojne na področju umetne 
inteligence proti Američanom in Kitajcem. Tukaj bom, upam, 
z vsemi tistimi na štirih vogalih celine, ki se mi bodo pridružili 
v tem boju. V to sem trdno prepričan.“ 

„Hvala, ker ste mi dovolili, da pojasnim. Zavezujem se, da je ne 
bom spodbijal  [določbe o omejeni odgovornosti direktive o 
elektronskem poslovanju].“ 

„[Pogled v prihodnost] vključuje tudi razvoj pravil notranjega 
trga, ki jih je treba dopolniti, da bodo upoštevala dejanske  
potrebe naših podjetij. To bomo storili z zakonom o digitalnih 
storitvah s ciljem reguliranja, zlasti velikih digitalnih platform.“ 

„[...] kar zadeva zakon o digitalnih storitvah in morebitno 
spreminjanje direktive o elektronskem trgovanju [...], je jasno, 
da ne bomo uvedli splošnega nadzora, pregledali načela 
države izvora ali spreminjali odgovornosti. Obravnavali bomo 
seveda obveznosti in odgovornosti platform.“    

„Uvedel bom medijski in avdiovizualni akcijski načrt.“ 

Enotni trg za kibernetsko varnost in skupna kibernetska  
enota  

„Razsežnost kibernetske varnosti je seveda bistvena, da ne bi 
nekega dne prišlo do uničenja našega informacijskega 
prostora. Ta tema mi je, kot vsi veste, že dolgo blizu, in pri vseh 
sestavnih delih resorja se ji nameravam osebno posvetiti. 
Povezana je z vsemi dejavnostmi notranjega trga, od začetka 
do konca. Zato je vsekakor strukturalna.“ 

„Soočiti se bomo morali s težavo kibernetske varnosti, tudi pri 
izdelavi predmetov [...]. Na področju vgrajene kibernetske 
varnosti torej resnično želim sodelovati z vami, saj menim, da 
je potrebna za korak naprej.“ 

Evropska industrija in enotni trg, pripravljena na 
prihodnost  

Dolgoročna strategija za industrijsko prihodnost Evrope  

„V zvezi s tem bom imel tri prednostne naloge. Prva je 
modernizacija enotnega trga. Tukaj je potrebnega še veliko 
dela in vsi se tega zavedamo. Potrebujemo kritično maso. 
Seveda je treba podreti meje [...].“ 
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„V tem resorju je najodločilnejše to, da digitalizacija vpliva na 
vse poslovne sektorje, številne gospodarske storitve in 
industrijo (99,8 % industrije so vsekakor mala in srednja 
podjetja, tu pa sta še kulturna industrija in seveda turizem). 
Moja naloga bo torej delovati kot vseprisoten akter, ki podpira 
preobrazbo v celotni industriji.“ 

Krožno gospodarstvo  

„Z vsemi svojimi kolegi iz kolegija bom prispeval k 
ambicioznemu zelenemu dogovoru, da bo Evropa do 
leta 2050 postala prva ogljično nevtralna celina. S Fransom 
Timmermansom pa bom združil industrijski steber 
t. i. zelenega dogovora, novo strategijo za krožno 
gospodarstvo, preusmeritev k politiki javnega naročanja ter 
prehod na vozila brez emisij, saj se moramo učiti iz izkušenj in 
se izvleči iz škandala Dieselgate.“ 

„Kar zadeva ostalo, pa zelena politika pri mojem delu zaseda 
osrednje mesto. Povedal sem, da bomo obsežno vlagali v 
prehodne tehnologije [...] to je področje, na katerem Evropa 
lahko, mora in bo zmagala.“ 

Strategija za MSP in odposlanec za MSP 

„Moja vloga bo torej zaščititi mala, srednja in zagonska 
podjetja ter podpirati nove oblike zaposlovanja z 
zagotavljanjem lojalne konkurence z velikani z drugih celin in 
zlasti z zagotavljanjem, da vsi uživajo socialne pravice.“ 

„Z vsemi možnimi sredstvi moramo pomagati malim in 
srednjim podjetjem, da se bodo prilagodila in tudi 
poenostavila svoje poslovanje, da bodo lahko rasla na 
notranjem trgu in prek njega, na primer z omogočanje m 
dostopa do namenskih sredstev, javnim naročanjem ali s 
pomočjo pri zaščiti njihovih znanj.“ 

“[Strategija za mala in srednja podjetja bo sestavljena iz 
naslednjih petih delov:] Prvi del je odprava regulativnih in 
administrativnih ovir. Drugi del je izboljšanje izvajanja 
direktive o zamudah pri plačilih. To je še vedno vzrok za skoraj  
30 % stečajev MSP. Tretji del je aktivna podpora financiranju 
MSP. Na voljo so orodja, povišali ga bomo. Četrti del je 
prilagoditev enotnega trga posebnostim MSP, o ovirah smo se 
pogovarjali. Peti del pa je razvoj spretnosti, zlasti digitalnih 
spretnosti. To sem že omenil in je zelo pomembno. 
Prej o tem nisem govoril, vendar je tudi zelo pomembno: 
trajnost. Kadar govorimo o stavbah, so namreč tu seveda 
izolacija, stavbe z nično porabo energije, ničen izpust CO2. 
Potrebnih je veliko znanj in spretnosti. O tej temi sem že 
razpravljal s komisarjem Nicolasom Schmitom, v zvezi z 
zadnjim vprašanjem bova seveda sodelovala. Ponavljam se, 
vendar gre za pomembno zadevo. Odposlanec za MSP – 

seveda ga še nisem imenoval, pogovarjal se nisem še z 
nikomer, ker je še veliko prezgodaj – bo imel zelo pomembno 
vlogo kot posrednik Komisije na terenu.“ 

Vsakodnevno delovanje enotnega trga 

„Prizadeval so bom za [...] modernizacijo notranjega trga. 
Tukaj je treba še veliko narediti. Doseči moramo kritično maso. 
Seveda moramo zmanjšati ovire [...].“ 

„[...] na vse sektorje našega gospodarstva [...] vpliva 
digitalizacija. Zato bo moja naloga pomagati celotni industriji 
pri njeni preobrazbi.“  

„Za enotni trg v tem resorju bi rekel, da si želim trotaktnega 
motorja, in sicer zaščito, preobrazbo in nato pogled v 
prihodnost.“ 

„Najprej je treba zaščititi notranji trg in povezana pravila, da 
bo vsak dan mogoče prodati in kupiti milijone proizvodov, pri 
tem pa zagotavljati varstvo potrošnikov. Ta zaščita notranjega 
trga je tudi za evropske delavce, ki lahko zaradi priznavanj a 
poklicnih kvalifikacij prosto nudijo svoje storitve v vseh 
državah članicah Unije.“  

„Zagotavljati moramo tudi pravilno uporabo pravil notranjega 
trga, da bodo lahko še naprej spodbujala konvergenco in rast 
za vse države Unije. Poudarjam, vse države, brez ogrožanja 
varstva delavcev in njihovih delovnih pogojev.“ 

„Zagotavljal bom tudi, da enotni trg ščiti pred nelojalno 
zunanjo konkurenco.“ 

„Gre za vprašanje predvidevanja in spremljanja te preobrazbe, 
ki je obenem priložnost za pomoč tistim, ki se morajo 
usposobiti, preusposobiti ali prekvalificirati za nova delovna 
mesta. Tretji izziv, in sicer družbeni izziv, bo za moj resor enako 
pomemben kot druga dva, okoljski in digitalni izziv.“ 

„Zelo jasno bi rad poudaril, da nasprotujem vsakršnim novim 
oviram. To je občutljiva tema. Nekajkrat smo videli, kako se 
postavljajo nove ovire in da nekatere države niso ravnale v 
skladu s pravili. Zato bom Parlament podpiral pri 
prizadevanjih za zagotavljanje spoštovanja pravil.“ 

„Zelo jasno bi rad povedal, da ne bom ponovno obravnaval  
direktive o storitvah. [...] Nameravam pa izboljšati njeno 
izvajanje, saj direktiva obstaja in bi jo bilo treba uporabljati v 
skladu s pravili.“ 

„Boril se bom proti regionalnim protekcionizmom.“  

„Obveznost [odprave ovir za čezmejno opravljanje storitev] z 
veseljem sprejemam.“ 
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Enaki pogoji  

„V zvezi s tem bi rad povedal, da moramo podpreti novo 
strategijo za rast za Evropo. Enotni trg bi moral imeti ugodna 
pravila za vsa podjetja, poudarjam, vsa podjetja –  mala, 
srednja in velika.“ 

Obrambna industrija in vesolje  

Nadzor nad Evropskim obrambnim skladom 

„Obramba bo seveda najpomembnejša točka zaradi  
Evropskega obrambnega sklada, ki bo koristil – tu bom še 
posebno natančen – vsem MSP.“ 

Močna in inovativna vesoljska industrija 

„Želim biti jasen: vesoljska industrija je izjemnega pomena. 
Evropa je z vesoljskega vidika druga največja celina na svetu 
in bo to tudi ostala. To je bistveno za našo avtonomnost, za 
našo neodvisnost.“ 

„To pomeni, da moramo biti ambiciozni na področju 
obrambne industrije, na področju vesolja. Evropa mora 
seveda imeti avtonomen dostop do vesolja, mora pa tudi še 

naprej vlagati v vrhunske sisteme, kot sta Copernicus ali 
Galileo. Za to si bom vsekakor prizadeval.“ 

Turizem 
„Naš cilj mora biti oblikovati [...] strategijo o vrednostnih 
verigah in vrednostne verige v vseh sektorjih, [tudi v] turizmu, 
ki bodo zaradi masovnega turizma in nastajanja novih 
platform morale slediti preobrazbi celotnega ekosistema, da 
bi Evropo ohranili kot prvi globalni cilj v turističnem sektorju.“  

Navzkrižje interesov in etika 

„To zelo natančno pomeni, da sem prek trga prodal vse  
delnice, ki sem jih imel, še preden sem prišel k vam. Odstopil 
sem tudi z vseh svojih funkcij, poudarjam, vseh. [...] V zvezi s 
tem bi tudi rad bil jasen: ta možnost nikakor ni mogoča. 
Obstajajo pravila, ki so predvidela te težave znotraj Evropske  
komisije. Zlasti člena 2(6) in 4 kodeksa ravnanja za komisarje. 
Preprosto bom odgovoren, tako kot vsi drugi komisarji, za 
njihovo dosledno in pregledno spoštovanje. Torej se bom, kot 
določa kodeks ravnanja, v dogovoru s predsednico 
samodejno izločil iz vseh finančnih zadev, ki so neposredno 
povezane s podjetjem, ki sem ga pravkar zapustil, ali s katerim 
od njegovih odvisnih podjetij.“ 

  

Izjava o omejitvi odgovornosti in avtorske pravice. Mnenja, izražena v tem dokumentu, so izključna odgovornost avtorjev in ne odražajo nujno 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

YLVA JOHANSSON 
Kandidatka za komisarko 
Notranje zadeve  

Kandidatka za komisarko Ylva Johansson je v Evropskem parlamentu 1. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki so ji 
jih zastavljali poslanci iz Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Med zaslišanjem je 
sprejela več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo 
je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 splošni pristop, 
 skupne evropske vrednote, 
 nov začetek na področju migracij in 
 notranjo varnost. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za komisarko 
prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-ylva-johansson_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191001-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63246/20191002RES63246.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60741/ylva-johansson-svedska
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191007RES63603/20191007RES63603.pdf
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Splošni pristop 
„Zavezana sem trdnemu oblikovanju politike na podlagi  
dejstev [...] na področjih, ki jih zajema moj resor. Moj cilj je 
uporabiti načela za boljše pravno urejanje pri pripravi 
prihodnjih predlogov v mojem resorju.“ 

„[...] menim, da moramo vidik spola vključiti v vse ukrepe, ki jih 
sprejemamo.“ 

Skupne evropske vrednote 
„Evropska unija temelji na vrednotah in te morajo biti naša 
vodilna načela. Te vrednote bom branila in se zanje zavzemala 
ne le v Evropski Uniji, temveč tudi v ostalih delih sveta. Menim, 
da je bistveno, da svoje demokracije zaščitimo pred 
populizmom in ekstremizmom ter vedno zagovarjamo 
človekove pravice.“ 

„Največja korist otroka in vidik spola sta osnovna pogoja za to, 
kar delamo, in jih moramo vedno vključiti v oblikovanje  
politike. To vam tudi zagotavljam.“ 

Nov začetek na področju migracij 

Novi pakt o migracijah in azilu 

„Moja glavna prednostna naloga [...] je priprava novega pakta 
o migracijah in azilu. To bo zahtevno, vendar [...] neuspeh ne 
pride v poštev [...]. Potrebujemo skupen evropski pakt o 
migracijah in azilu.“ 

„Zanesti se moram na pripravljenost držav članic, da 
sprejmejo preseljene migrante. V zadnjih letih se je v EU 
število preselitev povečalo. Na to sem ponosna. Menim, da bi 
morali tako nadaljevati [...].“ 

 „ [...] nekaj želim jasno povedati: mehanizem solidarnosti v 
Evropski uniji ni prostovoljen in tudi ne bi smel biti.“ 

Ponoven začetek preoblikovanja pravil o azilu 

„[...] vsaka država članica mora sprejemati prošnje za azil in jih 
obravnavati ter odločiti, ali se bodo ljudje vrnili ali pa vrnitev 
ni mogoča zaradi načela nevračanja. [...] Državam članicam 
lahko Komisija pri tem pomaga in nudi podporo, vendar [...] je 
to stvar posamezne države članice. Komisija tega ne more 
narediti.“ 

Odprava vrzeli med pravili o azilu in vračanju 

„Spoštovati moramo svoje vrednote in pravno odgovornost  
do ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito, vendar moramo 
tudi zagotoviti, da se tisti, ki niso upravičeni do bivanja v Uniji, 
vrnejo. Lani se je dejansko vrnila le tretjina tistih, ki jim je bilo 
naloženo, da morajo zapustiti Unijo.“ 

 „Da, okrepila bom prizadevanja za vračanje. Menim, da [...]  
moramo biti jasnejši, imeti boljše postopke in odpraviti vrzeli 
med tistimi, ki so upravičeni do bivanja, in tistimi, ki se morajo 
vrniti.“ 

 „Resnično menim, da bi morali skleniti več sporazumov o 
ponovnem sprejemu s tretjimi državami. To je zelo 
pomemben vidik in pri tem razvoju lahko Komisija pomaga. 
Vem, da imajo države članice v nekaterih primerih svoje  
sporazume, in menim, da je potrebno tudi sodelovanje med 
Komisijo in državami članicami, da bi lahko našli  
najučinkovitejši način za ponovni sprejem, saj to 
potrebujemo.“ 

Iskanje in reševanje 

„Bistveni element novega pakta o migracijah in azilu bo 
trajnejši, zanesljivejši in stalnejši pristop k iskanju in reševanju. 
Imam jasno začrtan cilj, da zamenjam ad hoc rešitve.“ 

„Vem, da si Parlament želi smernic oziroma pojasnil, želi si, da 
prave humanitarne pomoči nikoli ne bi kriminalizirali. To 
vprašanje bom z veseljem natančneje proučila, to bi bila lahko 
pot naprej.“ 

Zakonite poti v Evropsko unijo  

 „Sodelovala bom z državami članicami za okrepitev 
preseljevanja in proučitev možnosti za razvoj humanitarnih 
koridorjev za nujne potrebe.“ 

„Migrantom lahko pomagamo tudi s sodelovanjem, na primer 
z organi OZN. Menim, da bi morali še naprej imeti sklenjene 
dogovore s tretjimi državami, pomemben del takih 
dogovorov pa bi morala biti vzpostavitev zakonitih poti v 
Evropsko unijo. Tudi zato potrebujemo tako vrsto sodelovanj a 
s tretjimi državami na področju migracij.“ 

„Strinjam se, da je za ekonomske migrante pomembno, da 
najdemo boljše načine za zakonit prihod v Evropo, tako za 
preseljevanje kot tudi za zakonite priseljence, ki v Evropo 
pridejo zaradi dela.“ 

„Seznanjena sem s predlogom o humanitarnih vizah. To bi bil 
lahko predmet nadaljnjih razprav.“ 
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Tesnejše sodelovanje z državami izvora in tranzita  

„Sodelovanje EU s Turčijo in Libijo ne [...] ogroža človekovih 
pravic migrantov. Pravice migrantov so ogrožene in človekove  
pravice se kršijo, vendar ne zaradi tega sodelovanja. 
Migrantom lahko pomagamo tudi s sodelovanjem, na primer 
z organi OZN. Menim, da bi morali še naprej imeti sklenjene 
sporazume s tretjimi državami [...]. Tudi zato potrebujemo 
tako vrsto sodelovanja s tretjimi državami na področju 
migracij.“ 

Boj proti trgovcem z ljudmi in tihotapci 

„Reševanje življenj na morju je naša moralna dolžnost. 
Vključuje tudi boj proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi. 
Storiti moramo več, da bi razbili kruti poslovni model 
tihotapcev in kriminalnih mrež, ki stojijo za njimi.“ 

„Menim, da je uničenje poslovnega modela tihotapcev 
izjemno pomembno. Vidimo lahko, da tisti, ki tihotapijo ljudi, 
tihotapijo tudi druge stvari. Gre za organizirane kriminalce, ki 
s tem pravzaprav zelo dobro zaslužijo, zato se moramo proti 
temu poslovnemu modelu boriti.“ 

„Menim, da je izredno pomembno, da okrepimo boj proti 
trgovini z ljudmi, in rada bi povedala, da sem pripravljena 
razmisliti o novih zakonodajnih predlogih na tem področju 
[...].“ 

Okrepljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo  

„[...] v zvezi z varovanjem naših zunanjih meja je jasno, da 
mora Komisija pomagati državam članicam pri varovanj u 
zunanje meje. Zato na primer tako zelo krepimo vlogo 
Frontexa. Seveda zato, da bi bolje zaščitili svoje zunanje meje, 
naloga Komisije in agencij pa je, da to storijo v sodelovanju z 
državami članicami [...].“ 

Schengensko območje  

„[...] hitra vrnitev k popolnoma delujočemu schengenskemu 
območju brez nadzora na notranjih mejah bo moj glavni cilj.“ 

„To bo, upam, utrlo pot za nadaljnjo širitev schengenskega 
območja.“ 

„[...] zadnja možnost je vedno sprožitev postopka za 
ugotavljanje kršitev. To je naloga Komisije, to je vedno možno. 
Vendar menim, da [...] to ne bi smela biti moja prva naloga. 
Menim, da bi morala začeti z dialogom z državami in poskusiti  
najti rešitev pri drugih vidikih, preden bi začela postopek za 
ugotavljanje kršitev.“ 

Notranja varnost 
„[...] svojih državljanov, ki so žrtve organiziranega kriminala ali 
terorizma, ne moremo odpraviti z izgovorom, da jih nismo 
mogli zaščititi, ker uporabljajo novo tehnologijo. Vem, da tega 
ne trdite, vendar je pomembno, da se s tem soočimo.“ 

„Prepogosto so žrtve teh kaznivih dejanj najranljivejši člani 
naše družbe. Trdno sem prepričana, da jih mora družba 
zaščititi, in jaz bom njihov najglasnejši zagovornik.“ 

Preprečevanje in preganjanje terorizma ter odzivanje 
nanj  

„Osredotočila se bom na odpravo vrzeli v našem pristopu k 
notranji varnosti EU in zagotovila, da bo Unija kos nalogi. Moj 
cilj je vzpostavitev učinkovite varnostne unije [...]. To pomeni  
zagotavljanje učinkovitega izvajanja sprejetih zakonov. 
Pomeni odpravo preostalih vrzeli v našem varnostnem okviru. 
Organiziran kriminal, droge, trgovina z ljudmi, spolna zloraba 
in izkoriščanje otrok – vse to so moje glavne prednostne  
naloge.“ 

„Vidimo lahko, da so organizirani kriminalci čedalje bolj 
usposobljeni in da razvijajo svoj poslovni model. S tem se 
moramo soočiti na evropski ravni, da se bomo lahko na pravi  
način borili proti njim.“ 

„O terorističnih bojevnikih, ki bi se lahko vrnili k svojemu 
matičnemu narodu, odloča vsaka država članica posebej, 
vendar lahko Komisija pomaga omogočati sodelovanje, da bo 
ljudi res mogoče privesti pred sodišče in jih kaznovati za 
njihova teroristična dejanja.“ 

„Izboljšati moramo sodelovanje med policijskimi silami in z 
Europolom v Evropski uniji. Kot sem prej odgovorila na drugo 
vprašanje, je po mojem mnenju najnujnejše zaupanje.“ 

Boj proti radikalizaciji 

„Boj proti vsem oblikam radikalizacije je prav tako ena od 
mojih prednostnih nalog.“ 

„[...] boj proti radikalizaciji. Menim, da je tudi to izredno 
pomembno. Gre za nalogo, ki se je moramo lotiti s celostnim 
pristopom v vsaki državi članici, vendar lahko EU pomaga in 
tudi ponudi strokovno znanje na tem področju. Mislim, da je 
to izjemno pomembno.“ 

„Neutrudno si bom prizadevala, da se teroristom prepreči 
načrtovanje, financiranje in izvajanje napadov.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

JANEZ LENARČIČ  
Kandidat za komisarja  
Krizno upravljanje  

Kandidat za komisarja Janez Lenarčič je v Evropskem parlamentu 2. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih 
zastavljali poslanci iz Odbora za razvoj (DEVE) in Odbora za okolje (ENVI). Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so 
izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja prejel 
tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-janez-lenarcic_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/sl/committees/video?event=20191002-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63304/20191003RES63304.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60744/janez-lenarcic-slovenija
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63034/20191001RES63034.pdf
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Evropska civilna zaščita 
Učinkovitost in uspešnost 

„EU mora povečati svoje zmogljivosti, da bo lahko hitro in 
učinkovito pomagala več ljudem, ki potrebujejo pomoč.“ 

„Kot komisar za krizno upravljanje in koordinator Centra za 
usklajevanje nujnega odziva si bom najprej prizadeval za čim 
hitrejšo in čim učinkovitejšo podporo ljudem v stiski ob 
polnem spoštovanju humanitarnih načel. V tem smislu bom v 
največji možni meri izboljšal uspešnost in učinkovitost našega 
kriznega odzivanja, da bomo dosegli čim več ljudi v stiski.“ 

„Okrepiti nameravam Center za usklajevanje nujnega odziva, 
da se bo lahko hitro in učinkovito odzival na najrazličnejše 
krize.“ 

„Prizadeval si bom za izboljšanje zmogljivosti Evropske unije, 
da se bo lahko odzvala na malo verjetno krizo s hudimi  
posledicami, kot je radiološka ali nuklearna kriza.“ 

„Najprej želim zagotoviti, da imamo zahtevano število 
gasilskih letal.“ 

RescUE 

„V tesnem sodelovanju z državami članicami si bom odločno 
prizadeval za okrepljeno izvajanje mehanizma rescEU, 
izboljšanega mehanizma Unije na področju civilne zaščite.“ 
„Za odzivanje na gozdne požare, akutna zdravstvena stanja, 
pri katerih je potrebna nujna medicinska pomoč, ter kemične, 
biološke, radiološke in jedrske nesreče potrebujemo 
okrepljene zmogljivosti.“ 

Pripravljenost na nesreče 

„Nedavni dogodki, vključno z uničujočimi gozdnimi požari na 
Portugalskem, so pokazali, da moramo izboljšati svojo 
sposobnost za preprečevanje nesreč in da moramo biti bolje 
pripravljeni na odzivanje, kadar preprečevanje ni uspešno.“ 

„Nekaterih stvari ne moremo več preprečiti, lahko pa se vsaj  
prilagodimo. Za to si bom prizadeval. Govoril bom z izvršnim 
podpredsednikom Fransom Timmermansom in se zavzel za 
vključitev strategije za obvladovanje tveganj v vse dejavnosti  
v Uniji, ki so povezane z bojem proti podnebni m 
spremembam.“ 

Sodelovanje z državami članicami 

„Upoštevati moramo dejstvo, da so za civilno zaščito pristojne 
predvsem države članice, vloga EU pa je le podporna. Vendar  
nameravam to vlogo vzeti resno in se ji intenzivno posvetiti. 
Sodelovati nameravam z državami članicami in jih prepričati, 
da to potrebujemo – vsa Evropska unija in njene države 

članice – saj bo, ko se bo nekaj zgodilo in ne bomo pripravljeni, 
prepozno.“  

Humanitarna pomoč  
„Z vso svojo energijo in več kot tremi desetletji izkušenj na 
mednarodnih in evropskih forumih bom pomagal lajšati 
trpljenje in stisko ljudi, ki so jih prizadele krize, ter tako 
potrjeval evropsko solidarnost, vrednoto, v katero močno 
verjamem.“ 

Humanitarna načela 

„EU uživa velik ugled zaradi doslednega spoštovanj a 
temeljnih humanitarnih načel človečnosti, nevtralnosti, 
nepristranskosti in neodvisnosti. Za ta načela se nameravam 
neomajno zavzemati tudi v prihodnosti.“ 

„Eno od njih je načelo nepristranskosti, ki ga nameravam 
odločno zagovarjati. To načelo pomeni humanitarno pomoč, 
kjer je ta najbolj potrebna, neodvisno od osebnih značilnosti, 
tudi verskih prepričanj.“ 

„Odločitve o dodeljevanju humanitarne pomoči bi bilo treba 
sprejemati neodvisno od drugih ciljev Evropske unije, kot so 
politični, vojaški, gospodarski in strateški cilji. To neodvisnost  
bom zagovarjal tudi v skupini za zunanje delovanje.“ 

 „Spoštovanje teh (humanitarnih) načel, vključno z načeloma 
neodvisnosti in nevtralnosti, je operativna nujnost. Ne 
moremo se postaviti na nobeno od strani v oboroženem 
spopadu, saj bi tako ogrozili dostop prizadetega prebivalstva 
do humanitarne pomoči. Ogrozili bi prizadeto prebivalstvo 
samo, predvsem pa bi ogrozili varnost humanitarnih delavcev. 
[...] to je osnovni pogoj za humanitarno pomoč Evropske  
unije.“ 

Humanitarna pomoč in zunanje delovanje EU 

„Humanitarna pomoč je nedvomno del zunanjega delovanja 
Evropske unije. Vendar je to njen zelo poseben del. Za ta del 
velja jasen nabor načel, ki se razlikujejo od tega, na čemer 
temeljijo druge dejavnosti našega zunanjega delovanja. Zato 
nameravam tesno sodelovati s kolegi v tej skupini za zunanje 
sodelovanje, obenem pa podpirati humanitarni prostor in 
humanitarna načela.“ 

Mednarodno humanitarno pravo 

„Močno se bom osredotočil na zagovarjanje mednarodnega 
humanitarnega prava na svetovni ravni. Pri svojih stikih z 
državnimi in nedržavnimi akterji bom odločno pozival k 
ohranitvi humanitarnega prostora. Nesprejemljivo je, da so 
humanitarni akterji vedno pogosteje tarča in se stalno ovira 
njihov dostop do ljudi, ki potrebujejo pomoč.“ 
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„Sodelovati nameravam s tistimi organizacijami, ki imajo 
privilegiran dostop do oboroženih akterjev, tako državnih 
vojsk kot nedržavnih oboroženih akterjev, da bi jih opozoril, 
da je treba spoštovati mednarodno humanitarno pravo.“ 

„[...] nameravam [...] pa vztrajati, da tako usposabljanje [misije 
v varnostnem sektorju] vključuje teme, kot sta mednarodno 
humanitarno pravo in vprašanje enakosti spolov.“ 

Humanitarna pomoč in civilna zaščita  

„Naše dejavnosti na področju humanitarne pomoči so 
popolnoma v skladu z dejavnostmi na področju civilne zaščite. 
Tukaj ni nobenega navzkrižja. Obe orodji, oba mehanizma 
lahko uporabljamo pri nujnem odzivanju, pa tudi pri ukrepih, 
kot sta preprečevanje in pripravljenost.“ 

Odpornost in pripravljenost 

„Povečati nameravam prizadevanja EU, da se nesreče sploh ne 
bi zgodile, obenem pa okrepiti naše zmogljivosti za 
prilagajanje na spreminjajoče se okolje. Zaradi napovedi v 
zvezi s podnebnimi spremembami, daljših spopadov in vedno 
večje nestabilnosti po svetu moramo vsi skupaj – Evropska 
unija in države članice – sodelovati na usklajen način.“ 

Medinstitucionalno sodelovanje  

„Zagotovim vam lahko, da vsekakor nameravam sodelovati z 
vami [Evropskim parlamentom] v partnerstvu, vas obveščati  
ter prisluhniti vašim pogledom in pomislekom.“  

„Nameravam tesno sodelovati z visokim predstavnikom in 
podpredsednikom ter drugimi člani kolegija, odgovornimi za 
področja, kot so podnebne spremembe, okolje in razvoj. Cilj je 
zagotoviti, da bo zmanjševanje tveganj postalo sestavni del 
naših prizadevanj za izboljšanje odpornosti naših družb in 
ekosistemov, začenši z evropskim zelenim dogovorom.“ 

Povezava med humanitarno pomočjo, razvojem in mirom  

„Vidim vlogo razvoja, tako imenovano povezavo med 
humanitarno pomočjo in razvojem. Zavzemal se bom za 
vključitev kolegice kandidatke za komisarko Jutte Urpilainen 
in njenih služb Komisije v mednarodna partnerstva, da bodo 
vključene od samega začetka, saj lahko z obravnavanj e m 
dolgoročnih potreb in temeljnih vzrokov za potrebo po 
pomoči omogočimo tudi prehod od humanitarne pomoči k 
razvojnemu sodelovanju.“  

„Ljudi moramo čim prej premakniti z ‚intenzivnega oddelka“  
na okrevanje, da bodo lahko imeli koristi od drugih 
dolgoročnejših in bolj trajnostnih rešitev.“ 

Sodelovanje z lokalnimi akterji  

„Upoštevati moramo lokalne posebnosti in ljudem v stiski 
zagotoviti najboljšo možno pomoč, pri čemer je treba 
posebno pozornost nameniti najranljivejšim skupinam, kot so 
ženske in otroci.“ 

„Narediti želim več za opolnomočenje lokalnih akterjev, ki 
nudijo pomoč na terenu. Najbolje poznajo kontekst, delajo 
lahko učinkoviteje in vedo, kaj deluje.“ 

„Dosledno bom podpiral vključitev in sodelovanje lokalnih 
partnerjev pri humanitarnih dejavnostih, krepitev njihovih 
zmogljivosti na tem področju ter njihovo vključitev v na 
primer nacionalne usklajevalne mehanizme, da bodo lahko v 
celotnem ciklu humanitarne pomoči sodelovali na zelo 
aktiven način.“ 

Upravljanje sredstev EU  

„Utrditi želim že tako močno podporo, ki jo humanitarna 
pomoč Evropske unije uživa med evropskimi državljani, in rad 
bi jim zagotovil, da je vsak euro, porabljen na tem področju, 
dobro porabljen euro. Naše najpomembnejše občinstvo bi 
morali biti državljani EU in upravičenci. Zato bo komunikacij a 
z njimi moja zelo pomembna prednostna naloga.“ 

„Jamčil bom, da se sredstva izplačujejo ljudem, ki so v stiski, na 
pregleden način in v skladu z dobrim finančnim 
poslovodenjem.“ 

Sodelovanje z mednarodnimi partnerji 

„Zanašamo se na partnerje, tj. partnerje iz sistema 
Organizacije združenih narodov, kot so UNICEF, UNHCR in 
Svetovni program za hrano.“ 

„Organizacija združenih narodov, zlasti njihov Urad za 
usklajevanje humanitarnih aktivnosti, bi morali imeti splošno 
usklajevalno vlogo [na področju mednarodne humanitarne  
pomoči]. Če bom potrjen, bo eden mojih prvih korakov 
navezati stik z Organizacijo združenih narodov in njihovim 
Uradom za usklajevanje humanitarnih aktivnosti.“ 

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami 

„Nevladne organizacije so pomembni akterji, zlasti na 
področju humanitarne pomoči. S sodelovanjem z nevladnimi  
organizacijami imamo izredno pozitivne izkušnje. So zaupanj a 
vredni, zanesljivi in učinkoviti partnerji.“ 

„Proti humanitarnim dejavnostim se nikoli ne bi smele uvesti 
kazenske sankcije. [...] Ljudje ne smejo biti preganjani zaradi  
svojih humanitarnih prizadevanj.“  
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Humanitarna pomoč in migracije 

„Humanitarna pomoč ni instrument za upravljanje migracij. 
Evropska unija ima za to področje druge instrumente in 
humanitarna pomoč ni eden izmed njih.“ 

„Pri ocenjevanju potrebe po humanitarni pomoči se ponavadi  
osredotočamo na ljudi, ki so prisilno preseljeni, zlasti na 
begunce. To ne pomeni, da bi zavrnili humanitarno pomoč 
migrantom, na primer ekonomskim migrantom. [...] nudimo 
humanitarno pomoč na podlagi potrebe in ne na podlagi  
statusa.“ 

„Prizadeval si bom za načelno stališče glede vrnitev. To 
pomeni, da bomo podpirali vrnitve in spodbujali vrnitve, ki so 
varne, dostojanstvene in vzdržne, ter – kar je morda še 
pomembnejše – prostovoljne.“ 

Vloga zasebnega sektorja 

„Razmisliti bi morali o možnosti vključitve zasebnega sektorja. 
Ko bomo to storili, je treba jasno povedati naslednje: pri tem 
ne bi smeli ogrožati našega spoštovanja načel, ki urejajo 
humanitarno pomoč. To je jasno.“ 

„Nihče ne bi smel imeti možnosti, da kupčuje s humanitarno 
pomočjo, to ne bi smelo biti mogoče. Ta možnost ne bi smela 
obstajati. Humanitarna pomoč ima plemenit namen. Ni 
trgovska dejavnost in to tudi nikoli ne sme postati.” 

Podnebne spremembe 

„Pri soočanju z izzivi podnebnih sprememb, ki jih že čutimo, 
moramo storiti še veliko več in veliko hitreje.“ 

„Zavezujem se, da bom sodeloval zlasti z Organizacijo 
združenih narodov, saj je varuhinja Konvencije OZN o statusu 
beguncev. S partnerji si bom prizadeval za opredelitev pojava, 
ki ga opisujete [ljudje, ki so bili preseljeni zaradi podnebnih 
sprememb], saj je popolnoma jasno, da ti ljudje potrebujejo 
zaščito.“ 

Žene in dekleta 

„Humanitarne pomoči si ne morem predstavljati brez 
obravnavanja, posvečanja posebne pozornosti obravnavi  

posebnih potreb ranljivih skupin, zlasti žensk in deklet. [...]  
Zato bi morali pri humanitarni pomoči upoštevati posebni  
položaj žensk in deklet ter vključiti ukrepe na vseh stopnjah 
humanitarnega dela – pri preprečevanju, zaščiti. [...] Te 
posebne potrebe bi morali upoštevati in po mojem mnenju te 
posebne potrebe zajemajo tudi spolne in reproduktivne 
zdravstvene storitve, kadar gre za žrtve spolnega nasilja in 
nasilja na podlagi spola.“ 

Izobraževanje.  

„Izobraževanje bo ena od mojih prednostnih nalog pri 
humanitarni pomoči. Humanitarna pomoč se je običajno 
osredotočala na hrano, zatočišče, vodo in sanitarno ureditev 
ter osnovno zdravstveno oskrbo. Vendar pa vemo, da morajo 
septembra otroci v šolo. Ne morejo počakati, da se bodo 
humanitarne razmere rešile in da bo prišlo do razvoja in tako 
dalje.“ 

„Tukaj ni razlikovanja, ko govorimo o izobraževanju, 
nikakršnega razlikovanja na podlagi spola. Nikakor ne. To je 
ena od glavnih evropskih vrednot in vztrajal bom, da bomo 
zagotavljali izobraževanje v izrednih razmerah, da bomo zanj 
namenili dovolj sredstev, ker si ne smemo privoščiti izgube 
generacij otrok, ki zaradi izrednih razmer ne hodijo v šolo. 
Prizadevati bi si morali za razširitev pojma izobraževanja v 
izrednih razmerah.“ 

Financiranje humanitarne pomoči 

„Vztrajal bom pri doslednem izvajanju vseh zavez, ki jih je 
sprejela EU, in zlasti velikega dogovora.“ 

„Približati se moramo potrebam nevladnih organizacij, hkrati 
pa zahtevati ustrezne nadzorne ukrepe in zagotovila v zvezi s 
finančnim upravljanjem sredstev, ki so pravzaprav sredstva 
davkoplačevalcev EU.“ 

Oboroženi spopadi 

„Če bom postal komisar za humanitarno pomoč in krizno 
upravljanje, bo moja dolžnost poudariti, da moramo dejansko 
ravnati dosledno, da z izvažanjem orožja ne smemo poglobiti 
humanitarne krize.“
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

JUTTA URPILAINEN 
Kandidatka za komisarko 
Mednarodna partnerstva 

Kandidatka za komisarko Jutta Urpilainen je v Evropskem parlamentu 1. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki so 
ji jih zastavljali poslanci iz Odbora za razvoj (DEVE). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so izpostavljene v tem 
dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 sklepanje trajnostnih partnerstev. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedno poročilo 
javnega zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za 
komisarko prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
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Sklepanje trajnostnih partnerstev 

Celovita strategija za Afriko 

„Če bom potrjena za komisarko, nameravam okrepiti 
zavezništvo Afrike in Evropske unije za trajnostne naložbe in 
delovna mesta v smeri celovite evropske strategije za Afriko. 
Pri teh prizadevanjih bom sodelovala z visokim 
predstavnikom in podpredsednikom ter drugimi komisarji. 
Partnerstvo z našo sosednjo celino se je na gospodarske m 
področju okrepilo v korist afriških in evropskih državljanov, 
zasebni sektor pa je vključen v ustvarjanje novih delovnih 
mest in zagotavljanje novih spretnosti. V tej smeri želim 
nadaljevati ter krepiti naše skupne interese in našo 
sposobnost, da skupaj izkoristimo priložnosti. Ločiti se 
moramo od starega diskurza o Afriki kot celini nestabilnosti in 
revščine. Afriko moramo pozdraviti z odprtimi rokami kot 
celino upanja in blaginje.“ 

„Menim, da mora biti v to celovito strategijo za Afriko 
vključeno kmetijstvo, vključena mora biti trgovina, vključeni 
morajo biti okoljski vidiki. Menim, da je ta strategija tudi nova 
priložnost za nas, da podpremo kmetijstvo v Afriki. Menim 
torej, da je to novo orodje, ki ga lahko uporabimo.“ 

„Ko govorimo o vlogi Afrike, vidim prihodnost Afrike kot 
prihodnost Evrope. Ti celini sta medsebojno povezani. Zato bi 
seveda rada spremenila diskurz, [...]. V Afriki živi 1,2 milijarde 
ljudi in več kot polovica od njih je mlajša od 25 let. To je torej 
celina priložnosti in seveda moramo podpirati pozitivni 
diskurz.“ 

„[...] osebno menim, da je afriška strategija – celovita strategija 
za Afriko – eno od orodij za uresničitev tega cilja. Je orodje za 
partnerstvo z Afriko, pa tudi za doseganje ciljev trajnostnega 
razvoja. Strategija bi morala biti celovita, da bodo v ta pristop 
vključeni različni sektorji politike. Zajemati mora trgovino, 
kmetijstvo, okolje in tako dalje. To sem začela pripravljati z 
visokim predstavnikom/podpredsednikom Josepom 
Borellom, vendar želim poudariti pomen zavezanosti  
celotnega kolegija. To ne more biti moj proces. To ne more biti 
naš proces. To mora biti proces celotnega kolegija.“ 

 „Zame osebno [...] je preglednost zelo pomembna vrednota, 
zavedam pa se tudi, da v prihodnosti, če razmišljamo o tem, 
kakšna bo prihodnost skrbniškega sklada za Afriko ali na 
splošno različnih vrst skrbniških skladov, menim, da bi moral  
Parlament imeti pomembno vlogo.“ 

Sporazum za obdobje po izteku Sporazuma iz Cotonouja 

„Moja prednostna naloga bo tudi zaključiti pogajanja o 
sporazumu za obdobje po izteku Sporazuma iz Cotonouja. 
Skleniti moramo sodobno, strateško in vplivno zavezništvo 
med EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami na 
mednarodni ravni, ki bo služilo našim skupnim interesom in 
vsem našim državljanom. Želim vam zagotoviti, da ne bom 
opustila zaveze o ustrezni parlamentarni razsežnosti tega 
prihodnjega partnerstva. Evropska unija črpa svojo moč iz 
vseh svojih institucij. Zato želim poudariti svojo zavezo glede 
sodelovanja z drugimi institucijami, da bi dosegli isti cilj. 
Utrdili bomo vodilni položaj EU v svetu na področju 
mednarodnega sodelovanja in razvojne podpore. Kot 
parlamentarka resnično verjamem v predstavniško 
demokracijo in naredila bom vse, kar je v moji moči, da se bo 
posebni odnos med Komisijo in Evropskim parlamentom še 
okrepil in poglobil.“ 

„Menim tudi, da mora biti parlamentarna razsežnost vključena 
v prihodnje sodelovanje z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi  
državami. Biti mora del tega sodelovanja [...]. Menim, da je 
najpomembnejše, kar moram storiti, to, da nekako, tako ali 
drugače, poskrbim za prisotnost parlamentarne razsežnosti. O 
tem bomo vsekakor razpravljali, če bom v začetku novembr a 
nastopila funkcijo komisarke. To bo ena od mojih prednostnih 
nalog. Novembra se nameravam udeležiti parlamentarne  
skupščine v Ruandi.“ 

Celovito sodelovanje z državami izvora in tranzita 
migracij  

„[...] približno 85 % migrantov živi v državah v razvoju. Zato 
menim, da lahko z razvojnim sodelovanjem podpiramo tudi te 
države, torej države izvora, pa tudi države tranzita.“ 

„Spoštovati moramo pravno državo in človekove pravice. To 
mi je popolnoma jasno in temu pristopu sem kot kandidatka 
za komisarko seveda zelo zavezana.“ 

„V resnici ne verjamem, da je migracijsko krizo ali migracije na 
splošno mogoče reševati le s pogojevanjem [...]. S tega vidika, 
kot sem povedala prej, menim, da bi morala Komisija imeti 
enotno migracijsko politiko, ki jo seveda predstavlja ves 
kolegij, razvojno sodelovanje in razvojna pomoč pa sta del 
tega svežnja, vendar ne moreta biti njegov edini del. To mi je 
torej zelo jasno.“ 
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Cilji trajnostnega razvoja  

„Naloga evropskega komisarja za mednarodna partnerstva je 
uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja po svetu. Moj cilj je 
izkoreninjenje revščine z mednarodnim sodelovanjem in 
razvojno podporo. Naša globalna odgovornost je določena v 
Pogodbah ter v našem zavezništvu, ki temelji na vrednotah 
človekovih pravic in človekovega dostojanstva. To bi rada 
storila strateško in učinkovito ter zagotovila, da se razvija z 
novimi svetovnimi razmerami.“ 

„Ko je svetovna skupnost leta 2015 razvojne cilje tisočletja 
zamenjala za cilje trajnostnega razvoja, je opustila formulo 
sever/jug, donator/prejemnik in razvit/v razvoju. Svetovna 
skupnost je namesto tega določila univerzalen, ambiciozen in 
daljnosežen načrt, o katerem so se dogovorili vsi in v imenu 
vseh. Kot evropska komisarka bi rada zagotovila, da je EU 
zanesljiva in trdna zaveznica partnerskih držav na njihovi poti 
k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.“ 

„Pomembna je usklajenost politik in [...] moramo izboljšati 
usklajenost politik pri vsem, kar počnemo.“ „[...] brez 
usklajenosti politik ne moremo dosegati ciljev trajnostnega 
razvoja. Torej [...] je zame Agenda 2030 kot nekakšen kompas. 
Je okvir, skozi katerega bi morali gledati in analizirati vse svoje 
politično delo, ki ga opravljamo na različnih področjih. Tega 
seveda ne moremo storiti le z evropskimi institucijami, temveč 
morajo biti v ta proces vključene tudi države članice. In [...]  
skupno načrtovanje ter nato tudi skupno nadaljnje ukrepanje, 
da bomo lahko videli rezultate in dosežke, sta pomembni  
orodji, ki ju je treba uporabiti. [...] Brez usklajenosti politik, 
vključno s kmetijstvom, trgovino in zunanjimi odnosi, ne 
moremo dosegati ciljev trajnostnega razvoja. To je ključno.“  
[...] 

Osredotočila se bom na cilje trajnostnega razvoja, boj proti 
neenakosti in izkoreninjenje revščine.“ „[...] osebno se bom 
zavezala boju proti neenakostim, saj menim, da je to 
velikanski izziv, ne le za države s srednjim prihodkom, temveč 
za skoraj vse države članice Evropske unije. To bodo moja 
vodilna načela, da se torej lahko z različnimi vrstami orodij 
borimo proti neenakosti.“ 

 „[...] če želimo do leta 2030 doseči cilje trajnostnega razvoja, 
moramo vključiti zasebni sektor, to je nujno. Sicer ciljev 
trajnostnega razvoja ne bomo dosegli. Ukrepi so bili sprejeti 
že s pobudo zavezništva, ki jo je predstavil predsednik 
Juncker. Menim, da so rezultati precej dobri. Vendar moramo 
v prihodnjih letih zagotoviti več naložb v Afriko, zasebni sektor 
pa mora biti seveda vključen v ta pristop. [...] Vsi torej 
razumemo, da tudi če nam bo uspelo povečati javna sredstva 
za razvojno sodelovanje, to še vedno ne bo dovolj. Zato 

moramo vključiti zasebni sektor, potrebujemo pa seveda tudi 
predpise in pravila.“ 

Enakost spolov ter krepitev vloge žensk in deklet 

„[...] danes vam zagotavljam, da sem trdno zavezana 
prednostni obravnavi enakosti spolov ter njeni vključitvi v vse  
naše politike in programe.“ 

„Pri prizadevanjih za enakost spolov bomo posebno 
pozornost namenili spolnemu in reproduktivnemu zdravju, to 
je povsem jasno. [...] Menim, da je pobuda Spotlight  
pomembna pobuda, in zelo sem naklonjena nadaljevanju teh 
prizadevanj tudi v prihodnosti. Menim tudi, da na področju 
enakosti spolov in enake zastopanosti spolov potrebujemo 
močna partnerstva po svetu. Dostop do zdravstvenih storitev 
[...] bi seveda rada izboljšala in okrepila [...], saj menim, da je 
dostop do zdravstvenih storitev temeljna pravica za nas vse in 
bi morala biti tudi temeljna pravica v naših partnerskih 
državah.“ 

„Tukaj pred Parlamentom vam lahko zagotovim, da bomo 
oblikovali akcijski načrt za enakost spolov III. To bom 
predlagala in trdno sem odločena, da ga bomo pripravili. 
Menim torej, da lahko s tem orodjem zagotavljamo in 
spodbujamo enakost spolov.“ 

„Enakost spolov je moja glavna prednostna naloga, zato bom 
seveda poskusila za to področje poiskati tudi več sredstev. 
Popolnoma se strinjam z vami, da moramo vključiti enakost  
spolov. Ne smemo pozabiti, da cilji trajnostnega razvoja 
zajemajo enakost spolov. Vsi smo se zavezali tem ciljem, zato 
tudi s tega vidika menim, da potrebujemo tovrsten celosten 
pristop, če želimo izboljšati življenjske razmere ter politično ali 
drugo sodelovanje žensk, in za to sem si pripravljena 
prizadevati.“ 

Podpora civilni družbi po svetu 

„Organizacije civilne družbe so morda naše največje zaveznice 
in morajo biti v središču delovanja Evropske unije na področju 
mednarodnega sodelovanja in razvoja. V interesu vseh je, da 
jih v največji možni meri vključimo v oblikovanje politik ter 
pripravo in izvajanje svojega programa. Politika je potrebna za 
naš planet, za človeštvo. Evropski državljani pričakujejo, da 
bomo ukrepali. Mladi – želijo več. Naši otroci si zaslužijo, da 
damo vse od sebe. Z vami želim vzpostaviti zaupanje – 
zaupanje, da nas bodo partnerji dojemali kot močno Evropsko 
unijo, ki uresničuje cilje trajnostnega razvoja in se bori proti 
revščini. Zaupanje, da bodo naši državljani razumeli razloge za 
naše delo na področju razvoja in sodelovanja ter njihove 
rezultate. Zaupanje med ljudmi in institucijami, saj lahko 
enakopravnejši svet zgradimo le skupaj.“ 
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„[...] moramo sodelovati z mednarodnimi organizacijami, 
civilno družbo, nacionalnimi vladami in tako dalje, saj bomo 
rezultate lahko dosegli le s sodelovanjem.“ 

„[...] civilna družba in nevladne organizacije opravljajo odlično 
delo v številnih zelo zapletenih in nestabilnih državah in 
območjih. Zato sem seveda pripravljena sodelovati z njimi in 
tudi drugimi deležniki ter se opirati na izkušnje naših malih in 
velikih držav članic.“  

Spodbujanje hitrega dogovora o instrumentu za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje po 
letu 2020  

„Nameravam sodelovati z vami in drugimi, da bi olajšali 
sklenitev dogovora o instrumentu za sosedstvo ter razvojno in 
mednarodno sodelovanje.“ 

„Zelo sem zavezana temu, da izboljšamo svojo preglednost.“ 

„[...] naredila bi vse, kar je v moji moči, da bi dosegla skupno 
razumevanje z vsemi institucijami, vendar moramo najprej 
pripraviti in v pogajanjih določiti večletni finančni okvir, saj bo 
instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje seveda del večletnega finančnega okvira.“ 

„Vsekakor želim storiti vse, kar je v moji moči, da bi povečala 
finančna sredstva za najmanj razvite države sveta. Zavezali 
smo se 0,15- oziroma 0,2-odstotnemu cilju, vendar ga žal 
nismo dosegli in si moramo zanj skupaj prizadevati v 
prihodnosti.“ 

„Zavezala se bom, da se naša pomoč uporablja tudi za 
spodbujanje pritoka več javnofinančnih prihodkov in več 
kapitala iz zasebnega sektorja. “ 

„Še naprej bom spodbujala sodelovanje z državami članicami  
pri skupnih analizah, skupnem načrtovanju in skupne m 
izvajanju ter doseganju cilja uradne razvojne pomoči v višini 
0,7 % bruto nacionalnega prihodka.“ 

„Osebno verjamem, da bi morali v razpravo o tem 0,7-
odstotnem cilju vključiti ministre za finance in voditelje držav, 
in to sem pripravljena poskusiti.“ 

„Pripravljena sem se zavezati, da bom z instrumentom za 
sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje teh 20 % 
naših sredstev uporabila za človekov razvoj. To je zame 
pomembno. Pomembna mi je kakovost izobraževanja, saj ne 
gre le za vprašanje dostopa do izobraževanja, temveč tudi za 
kakovost izobraževanja [...]. Dobro se zavedam, da je 
izobraževanje bistveno za zmanjšanje revščine, zato bo moja 
prednostna naloga.“ 

 „Zavedam se, da Evropska unija več kot 20 % svojih razvojnih 
sredstev že uporablja za podnebje in okolje, vendar se 
popolnoma strinjam z vami, da moramo storiti več.“ „Vem, da 
Evropska unija podpira oceane in da razvojna pomoč znaša 
približno 720 milijonov EUR, torej kar precej, vendar bo to v 
prihodnosti zame zelo pomembno.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela  

KADRI SIMSON 
Kandidatka za komisarko  
Energija 

Kandidatka za komisarko Kadri Simson je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjala na vprašanja, ki so ji jih 
zastavljali poslanci iz Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (ITRE). Med zaslišanjem je sprejela več zavez, ki so 
izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala novoizvoljena 
predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 varno, zanesljivo in trajnostno energijo ter 
 opolnomočenje ljudi in regij. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedno poročilo 
javnega zaslišanja je na voljo na spletni strani zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidatka za 
komisarko prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.
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Varna, zanesljiva in trajnostna energija 
Energijska učinkovitost in zakonodaja o energiji iz 
obnovljivih virov 

 „Energijska učinkovitost ostaja prednostna naloga. Načelo, da 
ima energijska učinkovitost prednost, bi bilo treba povsod 
vzeti resno. Z izboljšanjem energetske učinkovitosti stavb in 
pospešitvijo obnavljanja bi lahko dosegli korenite 
spremembe. Ovire so dobro znane, vendar lahko proučimo 
nove rešitve, zlasti na področju financiranja. Dobre primere 
lokalnih in socialnih stanovanj lahko najdemo v številnih 
državah članicah.“ 

„Prepričana sem, da pravi notranji trg prinaša pomembne  
koristi in da je nujen za spodbujanje uvajanja energije iz 
obnovljivih virov.“ 

„[...] narediti moramo tudi več za prilagoditev energiji iz 
obnovljivih virov: vlagati moramo v raziskave in inovacije, da 
bomo zagotovili shranjevanje energije iz obnovljivih virov.“ 

Pospešitev razvoja čiste energije  

„Tisoči ljudi, ki se podajajo na ulice v Evropi in po svetu, nas 
nenehno opozarjajo, da ni nič nujnejšega od podnebnih in 
energetskih ukrepov. To je najpoglavitnejša skrb evropskih 
državljanov. Zato je novoizvoljena predsednica za 
najpomembnejšo prednostno nalogo svoje Komisije določila 
evropski zeleni dogovor. Energetska politika bo nujna za 
uresničevanje te prednostne naloge. Na podlagi lastnih 
izkušenj – bila sem ministrica za gospodarstvo in 
infrastrukturo, odgovorna tudi za energijo – vem, kako 
zahtevno je delo na tem področju. Zavedam se, kako 
pomembna je naloga, ki nas čaka, in kako velika je z njo 
povezana odgovornost.“ 

„Podpiram cilj, da bi Evropa do leta 2050 postala podnebno 
nevtralna celina.“ 

„Zagotovim vam lahko, da bo Komisija zelo zavezana našim 
podnebnim ciljem, ne le na moji ravni, povezani z energijo, 
temveč je to zaveza novoizvoljene predsednice. To je krovna 
prednostna naloga. Glavno odgovornost zanjo bo nosil 
podpredsednik Frans Timmermans, ki je odgovoren za zeleni 
dogovor.“ 

„Imeli bomo podnebni zakon in jasen akcijski načrt, moja 
odgovornost v vlogi komisarke, odgovorne za energijo, pa je 
tudi zagotoviti, da pri uresničevanju teh ciljev ohranimo svojo 
energetsko varnost, dostopne cene za potrošnike in 
konkurenčnost naše industrije v primerjavi z drugi regijami po 
svetu.“ 

Regionalno sodelovanje 

„Če bom imenovana za komisarko, nameravam energetsko 
politiko uporabiti za uresničevanje cilja podnebne  

nevtralnosti z nadaljnjim razvojem integriranega, 
medsebojno povezanega in ustrezno delujočega enotnega 
trga.“  

„Na trgu električne energije potrebujemo električni sistem, ki 
bo temeljil predvsem na energiji iz obnovljivih virov ter 
omogočal boljše shranjevanje energije in večjo povezanost . 
Čezmejna trgovina se še vedno sooča s preštevilnimi ovirami 
in ozkimi grli, ki jih je treba odpraviti. Zagotavljati moramo, da 
se cilji medsebojne povezanosti uresničujejo in da je na trgu 
na voljo 70 % zmogljivosti povezovalnih daljnovodov. 
Prizadevala si bom za okrepitev regionalnega sodelovanja, 
zlasti sedanjih štirih skupin na visoki ravni, in zagotovila bom, 
da delujejo v večji sinergiji.“ 

Utekočinjeni zemeljski plin 

„Pri plinu moramo tudi upoštevati, da je zelo pomembna 
razpršitev različnih virov.“  

„V moji poslanici je tudi odstavek o spodbujanj u 
utekočinjenega zemeljskega plina (UZP) in menim, da si lahko 
zagotovimo energetsko varnost, če bodo naše zaloge plina v 
različne dele Evropske unije prihajale iz razpršenih virov.“ 

Direktiva o obdavčitvi energije 

„Obdavčitev energije je prav tako omenjena v moji poslanici  
in na tem področju bom tesno sodelovala s kandidatom za 
komisarja Paolom Gentilonijem. Res je, da nam direktiva o 
obdavčitvi energije, ki obstaja že petnajst let, pri doseganj u 
energetskih in podnebnih ciljev ne pomaga tako, kot bi nam 
lahko. Njena glavna težava je po mojem mnenju to, da v 
nekaterih primerih še vedno dovoljuje oprostitve davka za 
fosilna goriva, zato je težko zagotoviti konkurenco med 
fosilnimi gorivi in energijo iz obnovljivih virov. To vprašanje bi 
morali obravnavati.“ 

Izboljšanje jedrske varnosti in zaščitnih ukrepov 

„Jedrska energija bo del mešanice virov energije, ki jo določi 
vsaka država članica. 

Vem torej, da imamo v tem trenutku države, ki jedrsko 
energijo opuščajo, in države članice, ki načrtujejo izgradnjo 
novih elektrarn za zamenjavo opuščenih termoelektrarn na 
premog. Finska je tako ravnokar odprla novo elektrarno 
Olkiluoto.“ 

„Vsaka država članica torej sama odloča o uporabi svoje  
mešanice virov energije in virih energije. Na ravni EU moramo 
zagotavljati, da so jedrske elektrarne varne, da je ravnanje z 
odpadki varno za naše okolje, ne le v Evropski uniji, temveč 
tudi v naši bližnji soseščini.“ 
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„Kaj torej lahko storimo v zvezi z novimi lokacijami jedrskih 
elektrarn, ki se gradijo v tretjih državah? Ponudimo lahko 
pomoč, da bosta gradnja in vzdrževanje potekala v skladu z 
najvišjimi varnostnimi standardi. Lokacijam v tretjih državah 
lahko zagotovimo tudi finančno pomoč, da se bodo ti 
postopki izvajali, vztrajamo pa lahko seveda tudi, da je treba 
vse rezultate njihovih preizkusov jemati zelo resno.“ 

Opolnomočenje ljudi in regij 
Odjemalci v središču našega energetskega sistema 

„Za odprt in konkurenčen trg lahko naredimo več: če bo 
ponudnikov več, bi morale biti cene dostopnejše za 
potrošnike in podjetja. In če bodo naši trgi povezani med 
seboj – kar še niso, saj obstajajo manjkajoče povezave in ozka 
grla – bomo lažje zagotavljali energijo iz obnovljivih virov za 
širše trge. To je bil glavni cilj svežnja o zeleni energiji, in sicer 
da se potrošnike postavi v središče energetskega trga, cene pa 
ostanejo dostopne.“ 

„Kot odgovorna za energijo bom poleg teh ambicioznih 
podnebnih ciljev morala zagotavljati, da je našim 
potrošnikom in našim podjetjem na voljo dostopna in 
konkurenčna energija. Za ta namen moramo vlagati v svoja 
energetska omrežja, vendar moramo hkrati uporabljati  
obstoječi okvir.“  

„[...] pozorno bom spremljala cene in stroške energije za 
potrošnike in podjetja, ter zlasti učinek podnebnega prehoda 
na energetsko intenzivne industrije.“ 

„Pokazati je treba tudi, da lahko potrošnikom ta prehod koristi, 
izkoristiti pa moramo tudi prednosti vseh najnovejših inovacij. 
Tudi to bi torej lahko bilo vključeno v pobudo o evropski  
inovativnosti – kot sončne celice, ki zagotavljajo tako izolacijo 
kot energijo iz obnovljivih virov.“ 

„Odjemalci energije bodo v središču naše energetske politike. 
Moja naloga je zagotoviti dostopno energijo z razpršitvijo 
virov, oblikovanjem politik za dobro preglednost energetskih 
omrežij, operaterjev distribucijskih sistemov in ponudnikov, 
naložbami, ki nam bodo pomagale posodobiti omrežja, ter 
izgradnjo manjkajočih povezav in vzpostavitvijo medsebojne  
povezanosti.“ 

Sklad za pravičen prehod 

„Sklad za pravičen prehod bo zame zelo pomemben, saj lahko 
s tem instrumentom zagotovimo, da med prehodom k ogljični 
nevtralnosti ne bo zapostavljena nobena regija, nobena 
država.“ 

„Novoizvoljena predsednica se je zavezala, da bo v podpor o 
premogovniškim in ogljično intenzivnim regijam in otokom, 
na katere vpliva prehod, ustanovila sklad za pravičen prehod. 
[...] Menim, da lahko s tem skladom regijam omogočimo, da 
oblikujejo in financirajo konkretne projekte, s katerimi se 
bodo lahko preoblikovala gospodarstva in ustvarila delovna 
mesta.“ 

„Da bo sklad za pravičen prehod uspešen, lahko naša 
prizadevanja  temeljijo na sedanjih regijah iz pobude za 
prehod. Po mojem mnenju je pravičnost tudi obnovljen boj 
proti energijski revščini.“  

 „[...] vidim, da bo sklad za pravičen prehod temeljil na projektu 
za premogovniške regije v prehodu, pomagal pa bo tudi 
manjšim otokom, ki nimajo povezav s celino. Tako bi morale 
biti vse regije bolje pripravljene na prehod s fosilnih goriv k 
energiji iz obnovljivih virov. O točnem znesku tega sklada 
potekajo pogajanja, a ker bo del prihodnjega večletnega 
finančnega okvira, bomo to pobudo obravnavali v prvih 
tednih naslednjega mandata Komisije. Predvidevam torej, da 
bomo do konca novembra že imeli konkretne odgovore. 
Vendar pa bom storila vse, kar bo v moji moči, da bo znesek 
dovolj velik za podporo tem regijam pri pripravi na prehod.“ 

Opazovalnica za energijsko revščino 

„Nesprejemljivo je, da 8 % evropskega prebivalstva, to je 
50 milijonov ljudi, ne more ustrezno ogrevati svojega doma, 
še več Evropejcev pa težko plačuje svoje račune za elektriko. 

Opazovalnico za energijsko revščino želim uporabiti za hitro 
izvajanje zakonskih določb o energijski revščini. Tesneje 
nameravam sodelovati z državami članicami in konvencijo 
županov. Podlaga je poročilo, ki ga je lani pripravila Theresa 
Griffin.“ 

„Da, strinjam se, da energija zagotavlja socialno vključenost, 
zato je ta storitev zelo potrebna. Obenem pa, ko govorimo o 
energijski revščini, ne govorimo le strogo o energiji kot blagu, 
temveč govorimo tudi o davkih, prelevmanih in omrežnih 
tarifah. Na vse to moramo biti pozorni. Vprašali ste me, kaj  
konkretno lahko storimo za ljudi, ki težko plačujejo račune za 
ogrevanje. Zagotovimo lahko učinkovitejše načine ogrevanja. 
Tega ne moremo storiti že jutri, vendar obstajajo različne 
tehnologije, s katerimi je mogoče znižati stroške ogrevanja, 
seveda pa ima pomembno vlogo ponovno tudi prenova 
stavbnega fonda.“ 
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejel  

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Kandidat za komisarja 
Okolje, oceani in ribištvo 

Kandidat za komisarja Virginijus Sinkevičius je v Evropskem parlamentu 3. oktobra 2019 odgovarjal na vprašanja, ki so 
mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) ter Odbora za ribištvo (PECH). Med 
zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njegov resor, opisan v 
poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  
 ohranitev naravnega okolja Evrope ter 
 uspešno in trajnostno ribištvo ter cvetoče modro gospodarstvo. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze, podane med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega 
zaslišanja je na voljo na spletnem mestu zaslišanj kandidatov za komisarje. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja 
prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore.
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Ohranitev naravnega okolja Evrope 

Uresničevanje nove strategije za biotsko raznovrstnost 
do leta 2030 

„V moji poslanici je jasno navedeno: uresničevanje nove  
strategije EU za biotsko raznovrstnost. Pomembno je, da 
bomo v sodelovanju s Fransom Timmermansom zagotovili, da 
je dejansko vključena v drugo zakonodajo – kmetijsko, 
energetsko, prometno in tako dalje – torej v vse, kar danes 
povzroča težave in vodi v šesto masovno izumrtje.“ 

„[...] za leto 2030 bomo zagotovo imeli cilje, ki bodo 
ambiciozni, saj nimamo druge možnosti. [...] Treba jih bo 
meriti in spremljati. Pomembno je imeti mehanizem 
pregleda.“ 

„[...] cilje za zavarovana območja lahko povečamo. Za oceane 
in morske bazene jih lahko povečamo za na primer 30 %. 
Vendar menim, da bom pri ciljih v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo do leta 2030 vsekakor prožen in tudi odprt za 
razpravo z odborom.“ 

„[...] nadvse pomembna je razprava o glavnih vzrokih, saj se 
uporaba kopnega in morja spreminja [...]. Moramo torej 
odpraviti vzroke in [...] za to bodo potrebna sredstva, zlasti za 
ponovno vzpostavitev vrst, za območja Natura 2000 in za 
ustrezno zaščito.“ 

„Vsekakor bom glasno govoril o tem, da je treba povečati  
proračun [...] da je treba za strateške cilje zagotoviti dovolj  
sredstev.“ 

„Preveriti bomo morali, ali države članice porabijo vsa 
sredstva, ki se jim dodelijo [za izvajanje direktive o habitatih].“  

„[...] moramo ponovno oceniti svoj odtis [v zvezi s krčenjem 
gozdov] in vsekakor bom tesno sodeloval z drugimi komisarji. 
Zagotoviti je treba, da se zaradi sredstev, ki jih dodeljujemo 
drugim državam, ne bodo krčili gozdovi. [...] izboljšati je treba 
označevanje in [...] uporabljati dobavne verige, ki niso 
povezane s krčenjem gozdov. Vendar moramo izboljšati 
mehanizme spremljanja, da bi to dosegli, in vsekakor si bom 
prizadeval za to.“ 

Ambicije EU za Konferenco pogodbenic 2020 Konvencije 
o biološki raznovrstnosti 

„[...] pomembno je imeti merljive cilje, ki jih je mogoče  
spremljati.  [...] Če bom potrjen za ta položaj, bi rad potoval na 
Kitajsko, ne sam, temveč z delegacijo iz Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane, da bomo zastopali trdno 
stališče, seveda z razpravo in dialogom o morebitnih ciljih.“ 

Ko sem razmišljal o tem, kakšni bi ti cilji lahko bili, menim, da 
bi bil dober cilj – in to je izključno moje mnenje – 30 % 
zavarovanih območij na svetu in 70 % trajnostno vzdrževanih. 

Poleg tega menim, da moramo imeti ločen člen o arktični 
politiki.“ 

Uresničevanje cilja ničelne stopnje onesnaževanja 

„Pravzaprav se veselim vključitve uredbe o registraciji, 
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij kot enega od 
stebrov nestrupene strategije. Na podlagi podatkov, ki jih 
imamo pri uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in 
omejevanju kemikalij, lahko oblikujemo zelo trdno strategijo 
za nestrupeno okolje, zlasti, kar zadeva kemikalije, in to nato 
celo presežemo, na primer tako, da se posvetimo endokrinim 
motilcem. Ti se trenutno pregledujejo, vendar jih bomo 
vsekakor obravnavali takoj, kot bomo končali.“ 

„[...] farmacevtski proizvodi so že zajeti v zakonodaji o vodi, 
vendar pa je tudi direktiva za vodo v postopku preverjanja in 
videli bomo, ali obstaja potreba. Po preverjanju bomo lahko 
povedali, ali je treba vključiti dodatne farmacevtske proizvode 
ali ne. Ko bo preverjanje zaključeno, sem, kot sem povedal , 
odprt za dodatne razprave o tem vprašanju z Odborom za 
okolje in nato sem vam pripravljen o tem poročati.“ 

„Prav v zvezi z endokrinimi motilci je seveda pomembno, da 
se nova strategija izvaja v celoti, kar bi bil resen korak naprej. 
[...] Menim, da je treba endokrine motilce standardizirati in jih 
dojemati kot rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje na enaki ravni. [...] Endokrini motilci bi morali 
biti prepovedani v igračah, kozmetiki, ki si jo nanašamo 
neposredno na kožo, in materialih, ki prihajajo v stik z živili.“ 

„Menim, da bi morali svoji industriji pomagati pri doseganj u 
konkurenčnosti. Poglejmo, v katero smer gre industrija: vodik, 
elektrika. [...] že vidimo, da se [naši proizvajalci avtomobilov] 
preusmerjajo. Pomagati jim moramo z raziskavami. Pomagati  
jim moramo z javnim prevozom, ki mora biti zelen in mora 
seveda uporabljati čista alternativna goriva.“ 

„V zvezi s standardom Euro7 menim – in glede tega je bil 
sprejet mandat – da ga bo mogoče doseči v petih letih v 
sodelovanju s kandidatom za komisarja za notranji trg.“ 

„Novoizvoljena predsednica je bila zelo jasna v zvezi z okoljsko 
zakonodajo in to je navedeno tudi v poslanici: ničelna 
toleranca do neizpolnjevanja. [...] Vsekakor bom proučil vsa 
možna orodja iz nabora orodij.“  

„[...] kolegiju bom v odobritev predstavil akcijski načrt za čist 
zrak, v katerem bom najprej določil politiko ničelne tolerance 
do neizpolnjevanja sedanjih standardov kakovosti zraka. 
Obravnavati moramo zakonodajni okvir EU, ga začrtati in 
prilagoditi najnovejšim priporočilom SZO.“ 

„Naša pot k zelenemu podnebno nevtralnemu planetu se je 
začela – težka bo. Kot komisar bom storil vse, kar bo v moji 
moči, da nas bom popeljal v to smer.“ 
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Novi akcijski načrt o krožnem gospodarstvu 

„Pomembno je omeniti tudi gradbeni sektor, ki ustvari tretjino 
odpadkov. Tudi to bo ena od prednostnih nalog v akcijskem 
načrtu.“ 

„[...] krožno gospodarstvo bo uspešno šele takrat, ko bomo 
dejansko našli način, kako imeti nestrupen cikel. Za plastiko, 
narejeno iz prijaznih materialov – recimo jim tako – vemo, da 
jo lahko ponovno uporabimo na najrazličnejše druge načine, 
da se lahko uporabi v različnih sektorjih. Samo na ta način je 
možno uspešno krožno gospodarstvo in za to si bom 
prizadeval ves svoj mandat.“ 

„Vsekakor bom zagotavljal, da pri zmanjševanju upravnega 
bremena ne bomo okrnili okoljske zakonodaje, ki je 
pomembna in jo bomo morali razširiti.“ 

Obravnavanje vprašanja mikroplastike in prizadevanje 
za oceane brez plastike 

„Prizadeval si bom seveda za popolno izvajanje strategije o 
plastiki, vendar mora biti naslednji korak mikroplastika, zlasti 
v tekstilnih proizvodih, gumah in peletih, ki so njen glavni vir. 
Potem biološko razgradljiva plastika, [...], tukaj moramo 
vzpostaviti jasen zakonodajni okvir in prepoznati poti 
uporabe, kako bi bila lahko uporabna in kako je sestavljena – 
predvsem iz kemikalij – naslednji korak pa je seveda plastična 
embalaža.“ 

„[...] V OZN in skupini G7, pa tudi v dvostranskih odnosih s 
partnerji moramo dati odličen zgled, slediti odličnemu zgledu, 
in to bom vsekakor storil.“ 

„[...] med svojim mandatom bom v okviru zelenega načrta EU 
oblikoval pobudo za čista, zdrava in seveda trajnostno 
upravljana morja in oceane. Pomembna je za uresničevanje 
cilja 30 % zavarovanih morskih območij Natura 2000 in ne le 
teh 30 %, ampak jo je seveda treba zelo dobro izvajati.“ 

Uspešno in trajnostno ribištvo ter cvetoče modro 
gospodarstvo  

Poudarek na popolnem izvajanju prenovljene skupne 
ribiške politike 

„[...] oceniti moramo kar največ staležev, saj staleži niso 
ustrezno ocenjeni, in če bomo zbrali kar največ podatkov, 
bomo lahko zagotovili ustrezen trajnostni pristop k ribiškim 
skupnostim.“ 

„Z vami želim sodelovati, da bomo zagotovili, da naš sistem za 
nadzor ribištva ustreza svojemu namenu in zagotavlja enake 
konkurenčne pogoje. Pomanjkljivosti bom obravnaval vsakič , 
ko jih bom odkril.“ 

„Živimo v občutljivem obdobju: Združeno kraljestvo bi lahko 
izstopilo iz Evropske unije, in to v obdobju, ko se zaključi 
financiranje iz ESPR in se bo začelo šele leta 2021, tako da nove  
zamude pri financiranju iz ESPR ne bi bile sprejemljive.“ 

„Pripravljeni se bomo seveda pogovarjati z Združenim 
kraljestvom, o dogovoru o izstopu bodo potekala pogajanja. 
To bi bil lahko izstop z dogovorom, ki bi bil seveda lažji in imeli 
bi prehodno obdobje. Pri izstopu brez dogovora obstaja nekaj 
scenarijev, ki jih bomo obravnavali pozneje. Vendar vam 
zagotavljam, da smo pripravljeni.“ 

„O ESPR in morebitni gradnji novih čolnov moramo dodatno 
razpravljati, saj [...] nisem prepričan, da bi bila gradnja novih 
čolnov nedvomno skladna z našimi cilji, za katere smo se 
dogovorili v okviru izvajanja skupne ribiške politike.“  

„Kar zadeva selektivnejše orodje, menim, da bi orodje 
vsekakor morali izboljšati z raziskavami in znanostjo. V to 
področje vsekakor lahko vlagamo javna sredstva – v raziskave, 
nove odločitve, ki bodo našim ribičem pomagale pri bolj 
trajnostnem in selektivnejšem ribolovu in zagotovile najboljše 
možne rešitve.“ 

„Če bom potrjen, bo ta težava [sredstva za razrez ribiških 
plovil] eno od prvih vprašanj, ki jih bom obravnaval.“ 

Ocena skupne ribiške politike do leta 2022 za določitev 
načina obravnavanja vprašanj, ki jih sedanja politika ne 
zajema v zadostni meri  

„Do leta 2022 bom ocenil skupno ribiško politiko, da bi določil 
način obravnavanja vprašanj, ki jih sedanja politika ne zajema 
v zadostni meri, saj potrebujemo politiko, ki bo dobro delovala 
za naše ribiče, za naše obalne skupnosti in za naše okolje.“ 

„Njen pregled bo moja naloga do leta 2022. Pomanjkljivosti  
bomo vsekakor obravnavali [...].“ 

„Če dosežemo ravnovesje med socialnimi, gospodarskimi in 
trajnostnimi vprašanji, jim lahko v sektorju zagotovimo 
prihodnost, nato pa lahko seveda s sredstvi iz ESPR in drugih 
skladov izboljšamo pogoje in tako pomagamo svojim 
ribičem.“ 

„To delo opravljajo ženske in morajo prejeti plačilo, morajo biti 
enako spoštovane. To bom poskusil najprej urediti z 
zagotovitvijo enake zastopanosti v svetovalnih svetih. Na 
naših dogodkih in tako dalje, da bomo seveda za zgled, 
moramo iti še dlje in o tem razpravljati s sektorjem in deležniki, 
tako majhnimi kot velikimi.“ 

„Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030 je 
pomembna in bo zajemala oceane.“ 
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„Moj najpomembnejši cilj, če bom potrjen, bo uresničitev 
zelenega dogovora na terenu. Delujoč dogovor za oceane, za 
okolje in za naše državljane, ki bi morali biti ves čas v ospredju 
in v središču.“ 

„Da, razlog so podnebne spremembe. Temperatura vode v 
Baltskem morju se je dvignila, kar je močno vplivalo na trsko 
iz vzhodnega Baltskega morja.“ 

Prispevek k strategiji o trajnostni hrani „od vil do vilic“  

„Menim, da se moja naloga v zvezi s strategijo ‚od vil do vilic‘ 
nanaša na ribiški sektor, in sicer na poznavanje in sledljivost 
izvora rib od mreže do konzerve, da bomo vedeli, kaj dobimo 
na mizo tukaj v EU.“ 

„[…] želim vlagati v potencial trajnostnih morskih proizvodov 
za uresničevanje strategije o trajnostni hrani ‚od vil do vilic‘.“ 

„Kar zadeva sledljivost, menim, da se vsi strinjamo, da imamo 
radi kakovostno hrano, zato je pomembno, da se standardi EU 
ohranijo. Ena od najpomembnejših stvari je seveda 
označevanje, da potrošnik ve, kaj kupuje, zelena oznaka mora 
res nekaj pomeniti.“ 

„Izvor je, kot smo povedali, izredno pomemben, vendar  
moramo najprej zagotoviti, da etiketa vsebuje točne 
informacije. To je pomemben korak in menim, da je na našem 
trgu mogoč s procesi digitalizacije.“ 

Vodilna vloga pri mednarodnem upravljanju oceanov  

„Naša prizadevanja za trajnostno ribištvo in zdrave 
produktivne oceane se ne smejo končati na naših mejah. EU 
ima vodilno vlogo v svetu na področju upravljanja oceanov. 
Ta vodilni položaj bi izkoristil za okrepitev naših trajnostnih 
načel po svetu, da bi zagotovil, da lahko uresničujemo cilje 
trajnostnega razvoja za življenje pod vodo.“ 

„Vemo, katera glavna vprašanja moramo obravnavati: prelov 
[...]. Izboljšati moramo tudi mednarodni zakonodajni okvir, da 
ne bodo sodelovale ter spoštovale in upoštevale pravil le 
države članice EU, temveč tudi druge države.“ 

„Na odprtem morju in neokrnjenih območjih, kot je 
Antarktika, potrebujemo nova pravila za ohranitev in 
trajnostno uporabo biotske raznovrstnosti na odprtem 
morju.“ 

„Zavzemal se bom za več zaščitenih morskih območij in za 
učinkovitejše upravljanje naših voda.“ 

Pristop ničelne tolerance do nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova 

„In še naprej se bom boril proti nezakonitemu, 
nereguliranemu in neprijavljenemu ribolovu.“ 

„Pomembno je obravnavati nezakonit, nereguliran in 
neprijavljen ribolov. Menim torej, da lahko tako najbolje 
porabimo sredstva. Pomagamo tudi svojim partnerjem, 
odpravimo vzroke, pomagamo jim z najboljšimi nasveti, 
pokažemo jim svoje primere dobre prakse in jih vključimo. To 
je edini način. Seveda ima EU edinstveno vodilno vlogo.“ 

„Najprej bo seveda treba tesno sodelovati s kandidatom za 
komisarja za trgovino Philom Hoganom, ta vprašanja pa je 
treba predstaviti tudi Svetovni trgovinski organizaciji (STO).“ 

„In seveda, kot rečeno, moramo tudi zaščititi svoj trg pred 
netrajnostnimi dobavnimi verigami.“ 

Sklenitev svetovnega dogovora za ukinitev ribiških 
subvencij, ki prispevajo k prelovu, nezakonitemu 
ribolovu in presežni zmogljivosti  

„S kandidatom za komisarja za trgovino Philom Hoganom si 
bom prizadeval za svetovni dogovor o ukinitvi škodljivih 
ribiških subvencij.“ 

Nov pristop k trajnostnemu modremu gospodarstvu  

„Prevzel bom tudi vodilno vlogo pri oblikovanju novega 
pristopa k trajnostnemu modremu gospodarstvu. Tukaj bi 
moralo biti združeno vse od znanja o morju in raziskav do 
pomorskega prostorskega načrtovanja. Energija iz obnovljivih 
virov, modre naložbe in regionalno morsko sodelovanje.“ 
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Dopolnilo 

Spremembe v Evropski komisiji v letu 2020 
 
 

Po odstopu komisarja za trgovino Phila Hogana je bila Mairead McGuinness (Irska) predlagana za novo 
komisarko za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov, izvršnemu podpredsedniku 
Komisije Valdisu Dombrovskisu (Latvija) pa je bil dodeljen resor trgovine.  

Evropski poslanci so na zaslišanjih 2. oktobra ocenjevali primernost kandidatov. Na naslednjih straneh je 
naveden seznam zavez, sprejetih na teh zaslišanjih.  

Izčrpen seznam vseh zavez in stališč, ki sta jih izrazila kandidata, je na voljo v dobesednih zapisih vseh javnih 
zaslišanj, in sicer na spletnem mestu Evropskega parlamenta za zaslišanja v letu 2020, kjer so objavljena 
tudi pisna vprašanja in odgovori.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/spremembe-v-komisiji-v-letu-2020/introduction
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Zaveze, ki jih je na zaslišanju sprejela 
 

MAIREAD MCGUINNESS  
Kandidatka za komisarko 
Finančne storitve, finančna stabilnost in unija 
kapitalskih trgov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatka za komisarko Mairead McGuinness je v Evropskem parlamentu 2. oktobra 2020 odgovarjala na vprašanja, 
ki so ji jih zastavljali poslanci, člani Odbora za ekonomske in monetarne zadeve. Med zaslišanjem je sprejela več zavez, 
ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se nanašajo na njen resor, opisan v poslanici, ki ji jo je poslala 
novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 bančno unijo, 
 unijo kapitalskih trgov ter dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, 
 vzdržne finance, 
 strategijo na področju finančne tehnologije in kriptovalut,  
 celovit pristop k boju proti pranju denarja ter 
 večjo odpornost na ekstrateritorialne sankcije. 

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega zaslišanja 
je na voljo na strani Spremembe v Evropski komisiji v letu 2020 Evropskega parlamenta. Pred zaslišanjem je kandidatka 
za komisarko prejela tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podala pisne odgovore.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/spremembe-v-komisiji-v-letu-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/sl-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Dokončanje bančne unije  
„Ena mojih ključnih prednostnih nalog bo vnesti novo 
energijo v dokončanje bančne unije. [...] Ne bom oklevala pri 
doseganju soglasja glede bančne unije [...].“ 

„[...] če mi boste zaupali [...], lahko – skupaj z vami [...]  
dokončamo bančno unijo in resnično izboljšamo tudi unijo 
kapitalskih trgov.“ 

„[...] moja prednostna naloga je, da povežem bančno unijo in 
unijo kapitalskih trgov [...], in [...] potrudila [se bom], da v 
sodelovanju s tem odborom dosežem napredek na teh 
področjih.“ 

Evropski sistem jamstva za vloge (EDIS) 

„Soglasje glede [...] evropskega sistema jamstva za vloge je 
bistvenega pomena. V sodelovanju s tem odborom in 
državami članicami si bom prizadevala najti pot naprej.“ 

„[...] osredotočiti se moramo na področja, kjer uživamo široko 
podporo. V zvezi s tem, [...] kot prednostna naloga v mojem 
mandatu, [...] se bo delo Komisije osredotočalo na 
predstavitev pregleda kriznega upravljanja in okvira sistema 
jamstva za vloge [...].“ 

Reforma evropskega mehanizma za stabilnost (EMS) 

„[...] kratkoročno se bom osredotočila na dokončanje svežnja 
reform EMS [...]. [Sveženj] dobro napreduje in je pripravljen na 
dokončanje, kar vključuje skupni varovalni mehanizem [...] za 
enotni sklad za reševanje.“ 

„Soglasje glede skupnega varovalnega mehanizma za enotni 
sklad za reševanje [...] je bistvenega pomena. V sodelovanju s 
tem odborom in državami članicami si bom prizadevala najti 
pot naprej.“ 

Slaba posojila 

„[...] slabim posojilom [...] bom namenila največ pozornosti.“ 

„[...] najti moramo mehanizem [...], da razbremenimo banke na 
področju slabih posojil in pri tem zagotovimo zadostno 
zaščito potrošnikov [...]“ 

„[...] ignoriranje težav, ki jih predstavljajo slaba posojila, lahko 
privede do težav v bankah, [...] a [...] zaščititi je treba ljudi in 
njihove domove. [...] trdo bom delala na tem področju.“ 

„[...] ne smemo dovoliti, da bi se domovi ljudi prodali v svežnjih 
na zelo neprimeren način. Povezava med posojilojemalcem in 
posojilodajalcem ne bi smela biti prekinjena, ko oziroma če se 
posojila prodajo dalje.“ 

„[...] močno nasprotujem [...] prodaji svežnjev hipotek, ki so se 
znašle v težavah [...] zaradi pandemije [...].“ 

„[...] pripravljamo akcijski načrt za slaba posojila, ki ga bomo 
predstavili pozneje v tem letu. Na njem delamo, da bi 
zagotovili kolektivni odziv na dogajanje v vseh naših državah 
članicah.“ 

„Če je pravilno izvedeno, bi moralo delovati ter pomagat i  
delavcem in družinam [...] to, da sekundarni trgi slabih posojil 
delujejo in so regulirani, tako da vemo, kaj se dogaja. 
Zavezujem se torej [...], da bom zelo pozorna na to, kako 
delujejo ti sekundarni trgi.“ 

Državna izpostavljenost bank 

„Nadaljevati moramo vsa druga področja dela, [...] med 
drugim [...] obravnavanje državnih izpostavljenosti.“ 

„[...] preučiti moramo, kakšen vpliv ima to na finančne trge, in 
sodelovati z nadzorniki, [...] da bi ugotovili, ali bi sprememba 
obstoječega režima prinesla koristi [...].“ 

Unija kapitalskih trgov 

„V celoti podpiram nedavno uvedeni akcijski načrt o uniji 
kapitalskih trgov, v katerem je opisan zelo jasen postopek 
ukrepanja. Upam, da bomo dosegli hiter napredek pri skladu 
za prvo javno ponudbo MSP, vendar bomo morali obravnavat i  
tudi nekatera težka vprašanja.“ 

Odpravljanje ovir na področju pretoka kapitala 

„[...] zelo natančno [moramo] preučiti, katere ovire se 
pojavljajo pri ljudeh, ki se zadolžujejo čez mejo. [...] Zavezujem 
se, da bom temeljito preučila to težavo [...].“ 

„[...] eden od [...] razlogov, da nimamo močnega kapitalskega 
trga, [...] [je] strah, da [ljudje] ne bodo dobili pravih informacij 
in bodo slabo vlagali. [...] moramo preučiti vpliv spodbud [...] . 
Državljani nam morajo zaupati, da imajo pri vlaganju na voljo 
vse informacije, sicer ne bomo dosegli napredka. To je po 
mojem mnenju pomembna prednostna naloga Komisije in 
zagotovo bi bila tudi pomembna prednostna naloga zame.“ 

„Da bi odpravili ovire, bomo morali preučiti tudi postopke v 
primerih insolventnosti, postopke odtegnitve davka pri viru in 
nadzor.“ 

Postopki v primerih insolventnosti 

„Mislim, da lahko dosežemo zelo pomemben napredek k večji 
konvergenci in učinkovitejšim postopkom insolventnosti. [...]  
Vendar moramo biti previdni in razmisliti, ali potrebujemo nov 
zakon ali pa bi bile boljše nezakonodajne pobude na tem 
področju [...] Nisem trdno odločena, katera pot je najboljša – 
posvetiti se moramo podrobnostim. Seveda pa se želimo 
izogniti pravnim postopkom, ki le ovirajo napredek.“ 

Postopki odtegnitve davka pri viru  

„Menim, da je pomembno obravnavati slabosti čezmejnih 
vlagateljev in najti predloge v akcijskem načrtu o uniji 
kapitalskih trgov, da se obravnavajo ti obremenjujoči 
postopki vračila davkov, kar je dobra rešitev. Ne bo preprosto, 
a menim, da je to nujno.“ 

Dostop malih in srednjih podjetij do financiranja 

„[...] uporabiti [bi morali] vse, vložiti vsa prizadevanja, da bi 
podprli MSP, kar vključuje financiranje, pa tudi svetovanje, 
usmerjanje in druge ukrepe, ki bi jim pomagali pri dostopu do 
kapitala in trgov.“ 

„Ena od pobud [...] je vzpostavitev sklada za prvo javno 
ponudbo MSP in menim, da bi jo morali uresničiti.“ 

„[...] želimo si prehoda od večjega zanašanja na bančna 
posojila k bolj uravnoteženemu položaju, zato [...] bom storila 
vse v svoji moči, da bi se to uresničilo.“ 



Zaveze, sprejete na zaslišanjih kandidatov za komisarje 
 

114 
 

Vzdržne finance  
„[...] prednostno [bom] obravnavala nov akcijski načrt o 
vzdržnih financah, pospešila prizadevanja v zvezi s 
standardom EU za zelene obveznice, znaki za okolje, zelenimi, 
trajnostnimi naložbami ter izboljšala razkritje podnebnih in 
okoljskih podatkov s strani podjetij, kar bo vlagateljem in 
industriji pomagalo prepoznati trajnostne projekte.“ 

„Čaka nas veliko dela v zvezi s spremljanjem standarda za 
zelene obveznice in [...] [biotsko raznovrstnostjo], [...] lahko 
[se] zanesete name, [...] da si bom močno prizadevala v tej 
smeri.“ 

V zvezi s standardi za zelene obveznice [...] so določene tri 
prednostne naloge [...] močno moramo upoštevati in se 
povezati s taksonomijo, [...] pri tem želimo biti vodilni na trgu 
[...] in poleg tega hočemo zagotoviti, da se izvede postopek 
preverjanja za vsak primer morebitne zelene obveznice.“  

„[...] ne moremo več dopustiti situacije, ko bi podjetje ali 
država izrekla trditev [...] brez kakršnega koli preverjanja [...] . 
[...] delati [moramo] hitro, a previdno [...]. Temu sem povse m 
predana.“ 

„[...] trajnost ni povezana samo z okoljem ali zelenimi 
pobudami, [...] upoštevati moramo vključujočo družbo, ki se 
osredotoča na družbeno trajnost. [...] Podpiram koncept bolj 
socialno vključujoče Evrope, ki zahteva bolj socialno 
vključujoč finančni sistem.“ 

Strategija na področju finančne tehnologije in 
kriptovalute  
„Odpraviti moramo razdrobljenost na enotnem trgu digitalnih 
finančnih storitev in si prizadevati za evropski finančni  
podatkovni prostor, ki bo spodbujal inovacije.“ 

„[Na področju] kriptovalut moramo resnično sodelovati – 
Komisija, Parlament in Svet –, da naredimo, kar je prav za 
prihodnost, [ki] [...] bo [prinesla] priložnosti, vendar [...] tudi 
tveganja.“  

„Kriptovalute [...] lahko prikrijejo finančne prevare. [...] ti 
subjekti [morajo biti] pod finančnim nadzorom.“ 

„Temeljito bomo preučili ugotovitve [...] preiskav v zvezi s 
ponudnikom storitve Wirecard in ustrezno ukrepali.“ 

Celovit pristop k boju proti pranju denarja  
„Pranje denarja je del kriminalne verige dejavnosti, ki škoduje  
naši družbi [...]. [...] še naprej [si bom] prizadevala za 
zakonodajni sveženj v prihodnjem letu, ob upoštevanj u 
julijske resolucije tega parlamenta. Potrebujemo enotni 
pravilnik EU, skladnosti s katerim ne nadzorujejo samo 
nacionalni nadzorniki, temveč zelo močan, neodvisen 
nadzorni organ EU za boj proti pranju denarja. Prav tako je 
potrebno okrepljeno sodelovanje med finančnimi  
obveščevalnimi enotami.“ 

„Zavzemala se bom za močno strukturo s celovitim nadzorom 
na evropski ravni. Imeli bomo nacionalni, pa tudi evropski  
nadzor.“ 

„Menim, da bi centralni regulator, ki bi imel nadzorniško 
vlogo, prevzel tudi nadzor nad zelo tveganimi področji 
bančnega poslovanja, pri katerih je potreben centralni nadzor. 

[...] centralni nadzor [je] ključnega pomena za povezane  
finančne enote v naših državah članicah.“ 

„Kar zadeva instrumente za uporabo, sem zelo odprta glede 
tega. Včasih se odločimo za uredbo, če želimo popolno 
jasnost, vendar dokončne odločitve še nismo sprejeli [...].“ 

Dejstvo, da je [...] [pranje] denarja še vedno prisotno [...] , 
pomeni, da so potrebne sankcije. To vprašanje bom 
podrobneje preučila. [...] a kazen mora biti primerna zločinu.“ 

„Kaj torej storiti glede neučinkovitega izvajanja [zakonodaj e  
na področju boja proti pranju denarja]? [...] menim, da je 
resnično pomembno, da Komisija v zvezi s tem ukrepa precej 
bolj odločno. [...] Preverila bom, kje potekajo postopki za 
ugotavljanje kršitev in kje bi morali potekati. To zavezo lahko 
dam, ker gre za resnično zaskrbljujoče področje [...].“  

Ekstrateritorialne sankcije  
„[...] preučila [bom] načine, kako se lahko zaščitimo pred 
neupravičenimi ekstrateritorialnimi učinki sankcij, ki so jih 
sprejeli drugi, na naše interese, in se posvetila naši zmožnosti  
uvedbe sankcij.“ 

Tveganja za finančno stabilnost 

Okrevanje po pandemiji covida-19 
„[...] potrebujemo močno bančno unijo in močno unijo 
kapitalskih trgov. [...] menim, da nas covid-19 zdaj spodbuja k 
sprejemanju pogumnih ukrepov [...]. Zavoljo finančne  
stabilnosti je pomembno, da nadaljujemo.“ 

[Pri izvajanju] pravil Basel III prihaja do enoletne zamude – 
upravičeno, saj se države spopadajo s covidom-19 [...] . 
Zagotovim vam lahko, da bo izvedena ocena učinka, v kateri 
bo upoštevan vpliv covida-19 na finančni položaj bank. [...] po 
mojem mnenju izvedba pravil Basel III na način, ki sem ga 
omenila, potrjuje našo zavezanost temu procesu. Upoštevali  
bomo, da ima evropski bančni sistem povsem drugačno 
strukturo. Vse skupaj bo izvedeno na zelo primeren način.“  

[...] pri bančništvu v senci [je treba] resnično upoštevati ta 
tveganja, saj [...] se lahko preusmerijo z bank v nebančni  
sektor, in [...] pregledati naše uredbe ali nadzorne mehanizme, 
da bi preverili, ali ustrezajo namenu [...].“ 

Izstop Združenega kraljestva iz EU 

„[...] želim zagotoviti, da imamo močan evropski finančni  
sistem in da so storitve, na katerih temelji naša finančna 
stabilnost, v skladu z našimi pravili in pod našim nadzorom.“ 

„[...] gotovo ne bomo ogrožali finančne stabilnosti. Prav tako 
se mi zdi vredno omeniti, da si želimo sodelovati z Združenim 
kraljestvom [...], toda na koncu moramo jaz in celotna Komisija 
poskrbeti za interese Evropske unije.“ 

„Menim, da moramo sprejeti previdnostni pristop in 
vzpostaviti lastno infrastrukturo, ker [...] ne vemo, kako 
namerava ukrepati Združeno kraljestvo, zlasti glede finančnih 
storitev, vemo pa, da načrtuje razhajanje.“ 

„[...] če in dokler ne dobimo jasnih odgovorov od Združenega 
kraljestva o njihovih namenih, o tem, ali se bodo odločili za 
deregulacijo ali [...] rahlo ali bistveno razhajanje, moramo biti 
odprti glede našega odziva.“ 
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Druga pomembna vprašanja  
Uravnotežena zastopanost spolov  

„Prav tako menim, da moramo učinkovito sodelovati s 
fakultetami in finančnimi institucijami ter mrežami, da bi 
zagotovili, da se bodo ženske in moški – a kar zadeva 
ravnotežje v finančnem sektorju, potrebujemo več žensk – 
usmerili v to področje, da bodo imeli ustrezno znanje.“ 

Evropska zavezanost in osebna neodvisnost 

„V zvezi s tem bom zelo jasna. Če me bo ta odbor odobril, bom 
postala evropska komisarka. Varovala bom evropske interese, 
kar je treba poudariti. Komisarji zaprisežejo, da ne bodo 
delovali na podlagi nacionalne pripadnosti. Ko nastopi m 
funkcijo, bom zagotovo odmislila nacionalno pripadnost.“ 

Obdavčitev 

„Vsekakor lahko potrdim, da bi kot evropska komisarka 
zagovarjala pristop na ravni Skupnosti k obdavčitvi.“ 

„[Kar zadeva] poročanje po državah [...] Trdno verjamem vanj  
[...]. Prizadevati si moramo v tej smeri. [...] Hočemo to. [...] zelo 

se bomo morali truditi. [...] v zvezi s tem [sem] na strani 
Parlamenta. To je dobra pobuda. Treba jo je izvesti. Upam, da 
jo lahko uresničimo.“ 

„[...] podprla bi prizadevanja v zvezi z davkom na finančne  
transakcije. „[...] z davkom na finančne transakcije se že 
ukvarjamo in se bomo ukvarjali še naprej. Preverili bomo, ali 
lahko to storimo na način, ki prinaša prihodke in ni v nasprotju 
s finančnimi interesi Evropske unije v smislu finančnega 
položaja na svetovni ravni.“ 

„Kar zadeva davke na splošno [...], se prizadevanja izvajajo na 
ravni OECD. [...] [rada bi], da to naredimo na svetovni ravni, 
tako da se izvede premik glede [...] obdavčitve podjetij, da 
bodo plačala pravičen delež davka – in da je postopek 
pregleden. Če to ne uspe, če bo postopek OECD obtičal v 
politiki, bo Evropska komisija podala predloge za obdavčitev, 
in to podpiram.“ 

„[...] zavezujem se, da bom močno podprla prizadevanja 
Kolegija za spodbujanje pravične, enostavne in trajnostne 
obdavčitve v skladu z julijskim svežnjem Komisije.“ 
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Izvršni podpredsednik Komisije/kandidat za izvršnega podpredsednika Valdis Dombrovskis je v Evropskem parlamentu 
2. oktobra 2020 odgovarjal na vprašanja, ki so mu jih zastavljali poslanci iz Odbora za mednarodno trgovino, v 
sodelovanju z Odborom za zunanje zadeve, Odborom za ekonomske in monetarne zadeve, Odborom za razvoj in 
Odborom za proračun. Med zaslišanjem je sprejel več zavez, ki so izpostavljene v tem dokumentu. Te zaveze se 
nanašajo na njegov resor komisarja za trgovino, opisan v poslanici, ki mu jo je poslala novoizvoljena predsednica 
Evropske komisije Ursula von der Leyen, in vključujejo:  

 enake konkurenčne pogoje za vse, 
 krepitev vodilnega položaja Evrope v svetu, 
 trgovino za trajnostni razvoj in podnebne ukrepe.  

Navedki, vključeni v ta dokument, se nanašajo le na ustne zaveze med zaslišanjem. Dobesedni zapis javnega zaslišanja 
je na voljo na strani Spremembe v Evropski komisiji v letu 2020 Evropskega parlamenta. Pred zaslišanjem je kandidat 
za komisarja prejel tudi nekaj pisnih vprašanj, na katera je podal pisne odgovore. 
 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/spremembe-v-komisiji-v-letu-2020/20200924STO87815
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/spremembe-v-komisiji-v-letu-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/sl-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf


 IPOL EXPO | Tematski sektorji, Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju 
 

 
PE 629.837 

 

Nov načrt za trgovinsko politiko EU 
„[...] predstavil [bom] nov načrt za trgovinsko politiko. Ta načrt 
se mora skladati z našim širšim načrtom za trajnostno in 
digitalno obnovo. Biti mora sodoben in posodobljen ter 
podpirati naše vrednote in širše geopolitične cilje.“ [...] „Evropa 
mora biti bolj odločna pri zaščiti naših podjetij, varovanj u 
naših strateških interesov, krepitvi vzajemnosti in izenačitvi 
konkurenčnih pogojev.“ 

„To javno posvetovanje o pregledu trgovinske politike se bo 
zaključilo 15. novembra. Ko bomo pregledali ugotovitve, bom 
znova prišel pred ta odbor za razpravo o ugotovitvah. Vaša 
stališča bodo vključena v sporočilo Komisije, ki ga 
nameravamo objaviti v začetku leta 2021. V sporočilu bodo 
določene usmeritve trgovinske politike, ki se resnično 
odzivajo na izzive in priložnosti prihodnjega desetletja – 
evropskega zelenega in digitalnega desetletja.“ 

„[...] pripravili bomo [...] sporočilo o gospodarski suverenosti ali 
avtonomiji EU, v katerem bo obravnavana tudi krepitev 
mednarodne vloge evra,“ [...] „ko razpravljamo o odprti 
strateški avtonomiji, ko razpravljamo o odpornosti  
gospodarstva EU, je ena od lekcij, ki smo se je naučili v tej krizi, 
vprašanje odpornosti dobavnih verig in kaj moramo storiti, da 
se izognemo situaciji, v kateri smo odvisni od enega samega 
dobavitelja ali države dobaviteljice ključnih izdelkov, kot je 
bila medicinska oprema med krizo covida-19, ki je jasno 
razkrila to slabost.“ [...] „preučujemo različne možnosti. Vrnitev 
proizvodnje, selitev proizvodnje bliže nam, kopičenje zalog, 
diverzifikacija, skrajšanje dobavnih verig, to je celoten nabor  
orodij, ki ga lahko preučimo.“ 

„[...] pozneje v tem mesecu [bom] vzpostavil portal 
Access2Markets. To bo enotna kontaktna točka v vseh jezikih 
EU, ki bo MSP pomagala navigirati po svetu mednarodne  
trgovine.“ 

Nepoštene trgovinske prakse 

„Okrepiti moramo našo obrambo in izvrševanje; tako bo 
evropska trgovinska politika pomagala oblikovati Evropo, ki 
varuje.“ [...] „Prav tako moramo okrepiti sredstva za zaščito 
trgovine. Podpiral bom prizadevanja za uvedbo novega 
pravnega instrumenta, ki se ukvarja z izkrivljanji zaradi tujih 
subvencij na našem notranjem trgu. V sodelovanju z državami  
članicami bom zagotovil, da bodo mehanizmi za preverjanje 
neposrednih tujih naložb dobro delovali v praksi. Prosil bom 
tudi za vašo pomoč pri zaključku prizadevanj v zvezi z izvozom 
blaga z dvojno rabo in instrumentu za mednarodno javno 
naročanje. Da bi okrepili naš položaj pri obrambi EU pred 
nepoštenimi praksami drugih,“ [...] „[bo] Komisija v 
prihodnjem letu v obliki zakonodajnega predloga predstavila 
namensko orodje za odvračanje od prisilnih ukrepov, da se bo 
EU lahko učinkovito odzvala na tovrstne ukrepe [...].“ 

„glede zaščitnih ukrepov za izdelke iz jekla: [...] mislim, da bi se 
morali držati okvira STO, zato zdaj preučujemo, kako lahko 
dosežemo enak rezultat za evropsko jeklarsko industrijo s 
protidampinškimi in protisubvencijskimi ukrepi v okviru pravil 
STO, namesto da bi izstopili iz okvira STO in tvegali povračilne 
ukrepe.“ 

Izvrševanje 

„Glavni uradnik za trgovinsko skladnost si bo prizadeval za 
izvajanje naših sporazumov. [...] Upam, da se bomo z vašo 
podporo hitro dogovorili o posodobljeni uredbi o 
izvrševanju.“ [...] morali [bi] razširiti področje uporabe uredbe 
o izvrševanju, da bi zajeli področja storitev in intelektualne 
lastnine, prav tako pa se nanaša na našo naložbo, instrument 
za mednarodno javno naročanje, predstavili pa bomo tudi 
novo orodje za odvračanje od prisilnih ukrepov, ki nam bo 
omogočalo učinkovit odziv, če bi tretje države [...] izstopile iz 
okvira STO in ravnale v nasprotju z mednarodnimi pravili“ [...]  
„medtem ko bi bilo treba preučiti vlogo glavnega uradnika za 
trgovinsko skladnost pred ratifikacijo“ [...] „okrepiti je treba 
izvajanje in izvrševanje poglavij o trgovini in trajnostnem 
razvoju.“ „In vzpostavili bomo bolj sistemski pristop, ki pri 
izvrševanju ter okoljskih in delavskih zavezah vključuje tudi 
civilno družbo [...]“ 

Odpornost EU proti ekstrateritorialnim sankcijam 

„[...] glede ekstrateritorialnih učinkov sankcij tretjih držav. To 
je nedvomno zaskrbljujoče, [...] zakonska prepoved služi kot 
glavni instrument za zaščito naših gospodarskih subjektov“  
[...] „Še naprej krepimo stališče EU, odpornost EU v odnosu do 
ekstrateritorialnih sankcij. To bo del našega sporočila, ki ga 
bomo v skladu s sedanjimi načrti objavili decembra in se 
nanaša na krepitev gospodarske suverenosti ali avtonomije  
EU [...].“ 

Preglednost 

„Obljubljam, da bom v svojih odnosih z Evropski m 
parlamentom ohranil visoko stopnjo preglednosti. Poskrbel 
bom, da boste pravočasno prejeli vse potrebne informacije. 
Koordinatorjem skupin zagotavljam, da sem se temeljito 
seznanil s pričakovanji, ki ste jih izrazili na lanskem zaslišanju 
mojega predhodnika.“ 

Krepitev vodilnega položaja Evrope v svetu 

„Le Evropa, ki je odprta v svet, lahko oblikuje trgovinsko 
politiko 21. stoletja. Zato predlagam, da pospešimo našo 
trgovinsko politiko, da bi preoblikovali večstranski red, ki 
temelji na pravilih, ponovno preučimo trgovinsko politiko, da 
bi dosegli naše trajnostne cilje, okrepimo prosto in pošteno 
trgovino v sodelovanju z našimi partnerji ter hkrati okrepimo 
trgovinsko zaščito in izvrševanje ter nazadnje, okrepimo naše  
vodstvo na področju trgovine z upravljanjem naših ključnih 
odnosov.“ 

Multilateralizem in Svetovna trgovinska organizacija 

„[...] ena mojih prvih prednostnih nalog bo reforma 
globalnega gospodarskega upravljanja, ki temelji na pravilih. 
Ustrezati mora današnjemu svetu. To pomeni STO, ki hitro in 
učinkovito rešuje spore ter temelji na strogih pravilih, ki 
zagotavljajo enake konkurenčne pogoje. STO, ki se 
osredotoča na cilje trajnostnega razvoja in podnebne  
spremembe.“ „[...] glede mehanizma STO za reševanje 
trgovinskih sporov: [...] Pripravljeni smo sodelovati z ZDA in se 
pogovoriti, kako natančno naj bi bil videti ta pritožbeni organ, 
ter odpraviti pomanjkljivosti, za katere se strinjamo, da 
obstajajo v načinu dosedanjega delovanja tega sistema za 
reševanje sporov [...].“ 
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„Danes z veseljem naznanjam, da bom uvedel pobudo STO na 
področju trgovine in podnebja, ki se bo osredotočala na 
zelene izdelke in storitve.“ [...] „temelji na pobudi za okoljsko 
blago, [...] [ki] jo želimo razširiti, da ne bo veljala le za blago, 
temveč tudi za storitve, da bomo [...] imeli nekaj pripravljeno 
že za naslednji svet ministrov. Sodelovali bomo s podobno 
mislečimi državami, s tako imenovano skupino FAST, s 
skupino Ottawa, ter si prizadevali za oživitev tega dela in 
pripravo konkretnih predlogov.“ 

E-trgovanje 

„[...] prednost bom namenil pogajanjem na področju e-
trgovanja. Seveda bo zelo pomembno, da upoštevamo pravila 
GDPR o varstvu osebnih podatkov.“ [...] „v STO razpravljamo o 
tem, da je treba zagotoviti prost pretok podatkov; [...] omejitve 
morajo biti v skladu z mednarodnimi obveznostmi in Komisija 
bo še naprej opravljala vlogo spremljanja in obravnavanj a 
takih omejitev v tretjih državah [...].“ 

„Kar zadeva dvostransko raven, so v pogajanja vključena 
poglavja o digitalni trgovini in digitalne trgovske točke. 
Omenim lahko na primer Novo Zelandijo in Avstralijo, kjer se 
tem poglavjem namenja zelo veliko pozornosti. [...]“ 

ZDA 

„Na vso moč si bom prizadeval obnoviti naše strateško 
partnerstvo z ZDA. Dal bom nov zagon čezatlantskim 
prizadevanjem na področju trgovine, tehnologije, 
obdavčenja, reforme večstranskega trgovinskega sistema, 
vključno s področji industrijskih subvencij. Nedavni dogovor o 
znižanju tarif je prvi korak k temu obnovljenemu sodelovanju. 
Pri tem pa bo EU branila svoje interese in se primerno odzvala, 
če bodo ZDA še naprej zavračale multilateralizem in še naprej 
sprejemale enostranske ukrepe.“ 

„[...] primer Airbus-Boeing. Naš pristop je zelo jasen. V zvezi s 
tem stremimo k rešitvi spora s pogajanji.“ [...] „če spora ne bo 
mogoče rešiti s pogajanji, bomo morali seveda uvesti svoje  
tarife v skladu s sodbo STO v zadevi Boeing. [...]“ 

[...] na področju obdavčitve digitalnega gospodarstva delamo 
v okviru OECD. Vendar smo pripravljeni predstaviti svoj  
predlog EU, če ne bo sprejet mednarodni sporazum [...], pri 
čemer sodelujemo tudi z ZDA [...], da bi zagotovili, da se 
smiselno vključujejo v okvir OECD za sklenitev mednarodnega 
sporazuma o obdavčitvi digitalnega gospodarstva.“ 

Dvostranski sporazum o naložbah s Kitajsko  

„[...] vsebini dajemo prednost pred roki. To pomeni, da 
moramo poskrbeti za znatno uravnoteženje naših 
gospodarskih odnosov in pomemben premik Kitajske glede 
dostopa na trg, da bomo lahko sklenili ta sporazum.“ [...] „naše  
partnerstvo je treba preoblikovati tako, da bo vzajemno, 
uravnoteženo in pošteno. Evropskim podjetjem na Kitajskem 
je treba zagotoviti pravično obravnavo in pravi dostop do 
trga.“ [...] „še naprej bomo vztrajali in zagotavljali, da v našem 
sporazumu s Kitajsko napredujemo tudi pri poglavju o 
naložbah in trajnostnem razvoju.“ [...] Kar zadeva pogajanja, je 
dokončanje sporazuma o naložbah s Kitajsko nujna 
prednostna naloga. [...] nato bomo videli, kako nadaljevati v 
zvezi s sporazumi o naložbah v regiji.“ 

MERCOSUR 

„[...] pomembno [je], da so države Mercosura zavezane k 
zaustavitvi krčenja gozdov in Pariškemu sporazumu, da bomo 
lahko uspešno izvedli to ratifikacijo.“ [...] „potrebovali bomo 
nekaj resničnega, nekaj, kar se izvaja, da bomo lahko 
nadaljevali postopek ratifikacije. Tako zaenkrat ne bomo 
pripravili te ratifikacije“ [...] „glede ponovnega odprtja 
Mercosura. To ne bi bil najbolj enostaven potek ukrepov.“ 

Druge države in vprašanja 

„[...] postopki za sklenitev sporazumov z Avstralijo in Novo 
Zelandijo že potekajo.“ [...] „bi rekel, da si močno prizadevamo 
za odnose z Latinsko Ameriko in bomo to počeli še naprej.“ [...]  
„Zavzemam se za krepitev naših sporazumov o gospodarske m 
partnerstvu z Afriko, oblikovanje odpornih vrednostnih verig 
ter spodbujanje trajnostnih javnih in zasebnih naložb v 
sektorjih skupnega interesa. Naš dolgoročni cilj je doseči 
sporazum med celinami.“ [...] „moramo okrepiti sodelovanje s 
sosedsko regijo. [...] Prav tako moramo še naprej podpirati  
kandidate EU in potencialne kandidate, tudi s podaljšanje m 
avtonomnih trgovinskih ukrepov. Zanašam se, da bosta 
sozakonodajalca pravočasno sprejela novo uredbo, in v zvezi 
s tem zelo pozdravljam nedavno glasovanje v Odboru za 
mednarodno trgovino (INTA).“ [...] „[glede] naših pogajanj z 
Združenim kraljestvom. V interesu obeh strani je, da zgradita 
čim tesnejši trgovinski odnos, vendar moram poudariti, da bo 
napredek odvisen od tega, ali bosta obe strani spoštovali svoje  
zaveze v okviru sporazuma o izstopu.“ 

„[...] želimo reformo Pogodbe o energetski listini, da bi članom 
omogočili postopno opustitev zaščite naložb v fosilna goriva, 
kar je glavni cilj reforme.“ [...] „Kar zadeva splošni sistem 
preferencialov, bomo v njegovem pregledu naslednje leto 
zagotovo okrepili povezavo s trajnostjo, vključno s Pariškim 
sporazumom.“ 

Trgovina in trajnostni razvoj  
„[...] pripravljen [sem] preučiti, ali lahko že imamo več [...]  
izvršljivih ali postopno izvršljivih poglavij o trgovini in 
trajnostnem razvoju, na primer v naših pogajanjih z Novo 
Zelandijo.“ [...] „Nato moramo seveda ugotoviti, kako naprej. 
Sprejeli smo akcijski načrt za trgovino in trajnostni razvoj, ki 
obsega 15 točk in je bil oblikovan leta 2018, njegov pregled pa 
je predviden za leto 2023. [...] pregled [bom premaknil] na leto 
2021 ter upošteval učinke covida-19 in sedanje prednostne  
naloge. Glede prihodnjih dogovorov in vašega vprašanja o 
možnostih bolj razdrobljenega izvrševanja – torej vse od 
preprostega dialoga do prekinitve dogovora, kar je skrajna 
možnost – sem podrobno preučil francosko-nizozemski  
dokument o pogojevanju carin glede na določene trajnostne 
rezultate, in to je ideja, ki sem jo pripravljen raziskati.“ [...]  
„vsebuje predvsem ideje o tem, kako oblikovati in izvajati 
izrecno pogojevanje ter kako ga izraziti z znižanjem tarif ali 
njihovim neznižanjem v primeru neizvajanja nekaterih 
konvencij MOD ali okoljskih sporazumov. Točno temu 
pristopu lahko sledimo.“ 
 



 IPOL EXPO | Tematski sektorji, Oddelek za podporo ekonomskemu upravljanju 
 

 

[Glavni uradnik za trgovinsko skladnost] bo zagotavljal  
enotno dostopno točko za zadevna podjetja, pa tudi za civilno 
družbo v zvezi s poglavji o trgovini in trajnostnem razvoju, kjer 
bo mogoče vložiti pritožbe in obravnavati posebne  
ugotovljene težave. 

„[...] predlagal bi vzpostavitev primerjalne študije, da bi 
ugotovili, kako države po svetu izvršujejo poglavja o trgovini 
in trajnostnem razvoju.“ 

Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah 

„Prizadevamo si, da bi v prvi polovici leta 2021 predstavili 
zakonodajni predlog – pri čemer imata pravzaprav vodilno 
vlogo GD TAXUD in komisar Gentiloni, vendar je trgovina 
seveda tesno povezana s tem prav zaradi tega vprašanj a 
združljivosti s pravili STO [...].“ 

Primerna skrbnost 

„[...] o celovitem sporazumu o naložbi, bo treba pri tej naložbi 
spoštovati konvencije MOD o prisilnem delu.“ [...] „vključno z 

odločnimi ukrepi za odpravo dela otrok. [...]. Tesno bom 
sodeloval s komisarjem Reyndersom, da bi že naslednje leto 
predstavil predlog Komisije o obvezni primerni skrbnosti.“ 

„[...] GD za trgovino izvaja študijo o vključenosti žensk na 
trgovinskem področju, ki se osredotoča na trgovino z blagom 
[...]. Nato bomo sprejeli nadaljnje ukrepe v zvezi z 
vključenostjo žensk na področju trgovine s poudarkom na 
storitvah.“ [...] „To je področje, ki ga bomo okrepili in [...]  
pripravili [bomo] akcijski načrt EU za enakost spolov v 
zunanjih odnosih za obdobje 2021–2025, kjer bo imela 
pomembno vlogo tudi trgovina.“ 

„[...] v Komisiji smo pripravljeni nadaljevati prizadevanja v 
zvezi z zavezujočo pogodbo OZN o podjetništvu in človekovih 
pravicah:“ [...] „[pobuda] za trajnostno pridelavo kakava [...] je 
dober model večdeležniških pobud, ki bi ga lahko poskušal i  
posnemati tudi na drugih področjih – kot ste že omenili, na 
področju tekstila in morda tudi na drugih področjih. 
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