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I. Otázky Výboru pre rozpočet 
 

Č. Otázka 

 

1 
1. 

 
„Rozpočtová galaxia“ 

Aká je vaša vízia budúceho vývoja rozpočtu Únie s ohľadom na rastúce využívanie záruk, finančných nástrojov, trustových fondov 
a prostriedkov? Ako by ste zabezpečili, že tieto nástroje neohrozia dohodnuté politiky a poskytnú doplnkovosť? Aké opatrenia prijmete 
s cieľom ochrániť jednotnosť a transparentnosť rozpočtu a právomoci rozpočtového orgánu? 
 
Súčasné hospodárske prostredie je charakterizované pomalým hospodárskym rastom, vysokou úrovňou nesplácaných úverov v bankovom 
sektore niektorých členských štátov a neochotou niektorých inštitúcií spravujúcich verejné financie a súkromných investorov požičiavať 
reálnej ekonomike, a najmä MSP, ktorých investície sa považujú za vysoko rizikové. Deje sa to napriek dlhému obdobiu veľmi nízkych 
úrovní úrokových sadzieb. V tejto súvislosti existuje priestor pre formu verejnej intervencie, ktorou sa stimuluje strana dopytu aj ponuky 
investičných projektov. Som pevne presvedčený, že verejno-súkromné partnerstvá môžu byť veľmi účinné v stimulovaní investícií. Ide 
o niečo, s čím som sa stretol v pozícii komisára pre energetiku a ako komisár pre digitálnu ekonomiku. 
 
Finančné nástroje vnímam skôr pozitívne, ako vypĺňajúce nedostatky na trhu a dopĺňajúce iné rozpočtové nástroje. Finančné nástroje 
a záruky poskytujú pákový efekt a dostávajú sa do iných súkromných a verejných zdrojov, čo je užitočné v časoch obmedzených 
rozpočtových zdrojov. Poskytujú však aj doplnkovosť a môžu prispieť k financovaniu projektov, ktoré by súkromný sektor inak 
nefinancoval. Dôležité je, že používanie finančného nástroja EÚ je cielené na nedostatky a potreby reálneho trhu a nedochádza len 
k nahrádzaniu iných, už dostupných zdrojov financovania. 
 
V prípade niektorých oblastí granty pravdepodobne naďalej predstavujú najvhodnejší zdroj financovania. V prípade mnohých iných oblastí 
však môže byť veľmi účinné kombinované financovanie alebo používanie finančných nástrojov a záruk. Dobrým spôsobom na zabezpečenie 
takejto doplnkovosti je spolupráca so skupinou Európskej investičnej banky, národnými podpornými bankami a profesionálnymi správcami 
fondov. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je veľmi dobrým príkladom toho, ako sa môže účinne používať rozpočet EÚ: so 
vzácnymi rozpočtovými zdrojmi EFSI už mobilizoval investície vo výške 164 miliárd EUR do hospodárstva EÚ, pre MSP a infraštruktúru. 
 
Niekedy sa diskutuje o úžitkovosti grantov v porovnaní s finančnými nástrojmi. Nebuďme v tejto veci dogmatickí. Myslím si, že dôležité je, 
aby sme používali všetky naše zdroje účinne a aby rozpočet EÚ prinášal výsledky, ktoré sú pre občanov hmatateľné. 
 
Zabezpečím, aby sa chránila jednotnosť a transparentnosť rozpočtu, ako aj právomoci rozpočtového orgánu. Finančné nástroje sú 
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pravdepodobne sofistikovanejšie ako granty a vykonávajú sa mimo rozpočtu, a to prostredníctvom zvereneckých účtov alebo záručných 
fondov. Všetky sú však vykazované v súvahe Únie na základe finančných výkazov podrobených auditu a ako také sú predmetom dohľadu 
Európskeho dvora audítorov a patria do rozsahu postupu udelenia absolutória. 
 
Záruky, finančné nástroje, trustové fondy a prostriedky sa používajú úplne transparentne a s plnou zodpovednosťou voči Európskemu 
parlamentu a Rade. Sú zriadené v texte prijatom legislatívnym postupom, teda s úplnou účasťou EP a Rady. Podrobné správy o vykonávaní 
poskytuje Komisia a/alebo naši inštitucionálni partneri na medzinárodnej úrovni (v prípade finančných nástrojov sa každoročne poskytujú 
rozpočtovému orgánu tri správy s podrobnými finančnými hodnotami, a to aj ako príloha k návrhu rozpočtu). preskúmania v polovici trvania 
sú naplánované (a v niektorých prípadoch prebiehajú), aby umožnili Európskemu parlamentu a Rade náhľad do vykonávania, a to z hľadiska 
politických, ako aj finančných dôsledkov, a aby vyjadrili legislatívnu pozíciu k ďalšiemu vývoju a používaniu týchto nástrojov. 
 
Mojím pevným zámerom je zabezpečiť, aby sa vykazovanie týkajúce sa týchto nástrojov zjednodušilo a plnilo potreby ich príjemcov tak, 
aby sa dosiahlo informované rozpočtové rozhodovanie a zlepšená demokratická kontrola. 
 
Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách je v tomto smere zásadným krokom vpred, keďže sa v nej navrhuje efektívnejšie podávanie 
správ o finančných nástrojoch a po prvý raz prináša rozpočtové záruky a finančnú pomoc do rámca nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Teším sa na úzku spoluprácu s Výborom pre rozpočet a Výborom pre kontrolu rozpočtu s cieľom zabezpečiť vyriešenie všetkých obáv 
rozpočtového orgánu týkajúcich sa týchto nástrojov. 
 
Pokiaľ ide o trustové fondy, Komisia sa na nedávnom zmierovacom zasadnutí o rozpočte na rok 2017 zaviazala pravidelne informovať 
rozpočtový orgán o plánovanom a prebiehajúcom financovaní a operáciách trustových fondov vrátane príspevkov členských štátov. Mojím 
zámerom je preto predložiť už v roku 2017 spolu s návrhom rozpočtu na rok 2018 pracovný dokument, v ktorom sa budú riešiť nastolené 
obavy a v ktorom budú navrhnuté opatrenia pre správne zapojenie Európskeho parlamentu. 
 
Nakoniec by som zdôraznil, že finančné nástroje sú len prostriedkom v službách politík EÚ. Neohrozujú dohodnuté politiky a nemali by byť 
vnímané ako hrozba pre akúkoľvek politiku. 
Ich používanie v budúcnosti bude závisieť od úrovne očakávaní, ambícií kladených na rozpočet a politiky EÚ a od toho, či predstavujú 
vhodný nástroj slúžiaci týmto politikám. 
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2. 

 
Oneskorené vykonávanie/prognózy platieb 

Veľké oneskorenia vo vykonávaní programov na roky 2014 – 2020 viedli k poklesu platobných potrieb v rokoch 2016 a 2017. Je to 
znepokojujúce pre samotné programy a predstavuje to riziko opätovného nahromadenia nezaplatených účtov na konci termínu VFR. 
Aké opatrenia prijmete s cieľom čeliť nedostatočnej úrovni vykonávania? Ako plánujete zabrániť opätovnému nahromadeniu platieb na 
konci obdobia VFR? Po opakovaných žiadostiach Komisia napokon pri príležitosti preskúmania/revízie v polovici trvania VFR poskytla 
prognózu platieb do roku 2020. Zaväzujete sa vykonávať aktualizáciu tejto prognózy platieb každý rok tak, aby rozpočtový orgán dostával 
dostatočné informácie na prijímanie správnych rozhodnutí? 

Úroveň platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2014, ktorý umožnil strop VFR a nástroje flexibility, bola jednoznačne 
nedostatočná na zvládnutie vysokých akumulovaných platobných potrieb vyplývajúcich z dovtedy prijatých záväzkov. Táto skutočnosť 
viedla k vytvoreniu veľmi významného nahromadenia nevyrovnaných žiadostí o platbu na konci roka 2014 najmä v prípade programov 
politiky súdržnosti (24,7 miliardy EUR). Toto „abnormálne“ nahromadenie sa významne znížilo v roku 2015 (8,2 miliardy EUR) a bolo 
postupne vyrovnané v celom rozsahu v roku 2016. 

Vstrebanie nahromadenia a zaradenie ďalších rozpočtových prostriedkov do rozpočtu v okruhoch 3 a 4 na riešenie nových potrieb v oblasti 
migrácie a bezpečnosti umožnilo v porovnaní s očakávaním pomalšie spustenie novej generácie programov financovaných z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Výsledkom tohto pomalého začiatku bola nižšia úroveň platieb pre tieto fondy, než sa 
očakávalo, a to v roku 2016 aj 2017, a následne výrazné marže pod platobnými stropmi v rokoch 2016 a 2017. 

Komisia podniká všetky možné opatrenia na pomoc členským štátom s vykonávaním EŠIF, napríklad dôsledné monitorovanie dvoch 
kľúčových prvkov, ktoré pravdepodobne majú vplyv na vykonávanie: určenie riadiacich a osvedčujúcich orgánov a splnenie ex ante 
kondicionalít. Oneskorenia sa riešia na vysokej politickej úrovni cielenými listami adresovanými príslušným členským štátom od komisárov 
pre EŠIF, respektíve podpredsedu Katainena. Postup určovania zodpovedných orgánov v členských štátoch sa zrejme zrýchľuje 
a s členskými štátmi boli dohodnuté akčné plány na plnenie ex ante kondicionalít. Okrem toho, v kontexte preskúmania/revízie nariadenia 
o rozpočtových pravidlách a nariadenia „omnibus“ Komisia predložila návrhy na ďalšie zjednodušenie určitých aspektov EŠIF a zrýchlenie 
vykonávania v praxi. 

V posledných rokoch tohto VFR sa preto očakáva, že všetky programy dosiahnu prevádzkovú rýchlosť a že čerpanie výdavkov, tak ako 
v rokoch 2011 až 2013, sa zopakuje v prípade programov v rámci zdieľaného hospodárenia aj priamo riadených programov. V prípade 
okruhu 1b by mali byť programy, ktoré sa začali pred rokom 2014, uzavreté v roku 2018 a 2019, a nové programy by mali byť úplne podľa 
plánu. V dôsledku toho vykazujú prognózy platieb úrovne nad ročnými stropmi v rokoch 2018 až 2020. 

Očakávam, že riziko opätovného kumulovania významného „abnormálneho“ nahromadenia sa výrazne zmierni novým nástrojom, ktorý 
umožňuje recykláciu nepoužitých pridelených platobných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov prostredníctvom celkovej 
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rezervy pre platby.  Na základe súčasného posúdenia sa na konci VFR neočakáva žiadne „abnormálne“ nahromadenie. 

Rovnako ako vo všetkých prognózach však existuje prirodzená neistota a bolo by lepšie vytvoriť bezpečnú rezervu. Túto rezervu by poskytli 
dva dodatočné prvky: 1. pokročenie vyrovnania na používanie rezervy na nepredvídané udalosti na platby mobilizované v roku 2014 z rokov 
2018 až 2020 na rok 2017 a 2. zvýšenie stropu celkovej rezervy pre platby tak, aby sa v rokoch 2019 až 2020 mohol ešte viac zvýšiť strop. 
Oba prvky sú súčasťou širokej dohody dosiahnutej v Rade na preskúmaní/revízii VFR v polovici trvania, v prípade ktorej dúfam, že sa 
čoskoro dospeje ku konečnej dohode. 

Komisia bude pravidelne aktualizovať svoje prognózy, a to krátkodobé – prostredníctvom takzvanej správy o aktívnom monitorovaní 
prognóz plnenia rozpočtu – ako aj strednodobé až dlhodobé. Zaväzujem sa informovať Európsky parlament a Radu o našom posúdení 
udržateľnosti existujúcich stropov a navrhnúť relevantné opatrenia podľa potreby. 

 

 

 
3. 

 
Príprava VFR na obdobie po roku 2020 

Podľa článku 25 nariadenia o VFR Komisia predloží pred 1. januárom 2018 návrh nového viacročného finančného rámca: 

• Mohli by ste v tejto súvislosti podrobnejšie uviesť očakávaný harmonogram predloženia legislatívneho návrhu Komisie 
týkajúceho sa nasledujúceho VFR, ako aj to, či a ako plánujete nadviazať skutočný a hlboký politický dialóg s 
Parlamentom o jeho obsahu? 
 
Prvá časť súčasného VFR jasne preukázala obmedzenia rozpočtu EÚ a ukázala, že vo svojej súčasnej podobe nie je vhodný na riešenie 
bezprecedentných problémov: 
 
• Aké si podľa vášho názoru treba vziať ponaučenia zo súčasného obdobia s cieľom zaviesť komplexnú reformu pre obdobie po roku 

2020? Aké by boli vaše návrhy pre pružnejší, efektívnejší a transparentnejší rozpočet EÚ? 
 
V rámci súčasnej revízie VFR Parlament už navrhol viaceré kľúčové priority, ako napríklad úpravu dĺžky trvania VFR, dôkladnú 
reformu vlastných zdrojov, väčší dôraz na jednotnosť rozpočtu a potrebu väčšej flexibility: 

• Aké by boli vaše konkrétne návrhy v tejto súvislosti? 

Podľa článku 25 nariadenia o viacročnom finančnom rámci (VFR) Komisia predloží pred 1. januárom 2018 návrh nového viacročného 
finančného rámca. Komisia ešte musí rozhodnúť o vhodnom načasovaní svojich návrhov, ale môžem vás uistiť, že sa zapojím do skutočného 
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a hlbokého politického dialógu s Parlamentom. 
 
V tejto fáze nemám pripravené všetky návrhy, ale už máme určité poznatky, ktoré možno čerpať. Súčasný VFR bol schválený v roku 2013 
na pozadí hospodárskej krízy a jej vplyvu na verejné financie. Európska únia je odvtedy konfrontovaná s výzvami migrácie a bezpečnosti 
nevídaného rozsahu, ktoré potlačili rozpočet EÚ k jeho limitom a vyžiadali si, aby bola existujúca flexibilita použitá v celom rozsahu. 
Súhlasil by som preto s tým, že v ďalšom VFR musí byť začlenenej viac flexibility a prispôsobiteľnosti. 
 
VFR bude naďalej poskytovať stabilný rámec financovania programov, ktoré prispievajú k dosahovaniu strategických dlhodobých cieľov 
EÚ. Bude však takisto veľmi dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi strednodobou predvídateľnosťou a flexibilitou, aby bolo možné 
reagovať na nepredvídané okolnosti. V súčasnom VFR je vopred vyčlenených približne 80 % rozpočtu EÚ, čo vždy neumožňuje, aby 
rozpočet pružne reagoval na meniace sa potreby. Preto sa zameriam na spôsoby ďalšieho zvyšovania flexibility rozpočtu, napríklad 
navrhnutím rezerv ktoré sa dajú rýchlo mobilizovať v rámci hlavných programov Únie a medzi nimi. 
Po druhé, potrebujeme sa pozerať na rozpočet EÚ ako na spôsob zvyšovania vplyvu opatrení členských štátov, ako aj na spôsob zvyšovania 
súkromných investícií a riešenia zlyhaní trhu. Niektoré prvky boli uvedené v oznámení Komisie o strednodobom preskúmaní/revízii už 
14. septembra 2016. 

Podnecovaním členských štátov k tomu, aby navrhovali strategické plány a zaraďovali do nich financovanie EÚ, stimulujeme pozitívny 
kolobeh, v ktorom vnútroštátne orgány lepšie zamerajú svoje financovanie a vytvárajú pozitívne externé vplyvy z rozpočtu EÚ. Ďalšiu 
pomoc môže určite poskytnúť zjednodušenie a väčšia miera štandardizácie. Viac úsilia môžeme vyvinúť aj na posilnenie spolupráce medzi 
členskými štátmi v oblastiach, v ktorých sú významné úspory z rozsahu a/alebo externé vplyvy. Toto bude mať obrovský význam v riešení 
nových výziev, napríklad v oblastiach migrácie, bezpečnosti a ochrany, možno s novými nástrojmi a zhromažďovaním zdrojov z rôznych 
úrovní. 

Podobne môže rozpočet EÚ, aj keď je jeho veľkosť pomerne malá, zohrať dôležitú úlohu ako nástroj posilnenia tak, že aj malá suma peňazí 
môže mať významný vplyv, ak je spojená s podmienkami, ktoré vedú k zmenám v tvorbe vnútroštátnych politík. Konkrétne finančné 
nástroje vrátane nových opatrení typu EFSI môžu posilniť súkromné iniciatívy a stimulovať trhové riešenia, ktoré sú doplnkové k riešeniam 
založeným na grantoch. Verím, že tieto nové nástroje môžu plniť väčšiu úlohu, najmä so zreteľom na investície do infraštruktúry 
v energetike, doprave a telekomunikáciách, a v súvislosti s politikou súdržnosti. Treba však stanoviť presné kritériá toho, kedy sa majú 
opatrenia financovať pomocou grantov a kedy pomocou finančných nástrojov. 

Všeobecnejšie sa musíme viac usilovať presvedčiť našich občanov o hodnote členstva v EÚ. V tomto hrá jasnú úlohu Parlament. Musíme 
náš rozpočet priblížiť občanom a pýtať sa seba – ale aj ich –: ako môžeme použiť fondy EÚ s maximálnou účinnosťou tak, aby sme získali 
maximum z každého dostupného eura? Som silným zástancom zásad, na ktorých je založená iniciatíva Rozpočet EÚ zameraný na výsledky. 
Sú naďalej platné a poskytnú dôležité usmernenia pre návrhy budúceho VFR. Zameriam sa aj na hodnotenie súčasných mechanizmov 
a programov z hľadiska európskej pridanej hodnoty, výkonnosti a orientácie na výsledky v dosahovaní kľúčových priorít politiky EÚ, 
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zvyšovania pákového efektu rozpočtu a vplyvu a zjednodušenia pri súčasnom zabezpečení riadneho finančného hospodárenia. 
 
V medziinštitucionálnej dohode z roku 2013 o VFR na roky 2014 – 2020 Komisia uviedla, že „plánuje navrhnúť zostavovanie rozpočtu 
Európskeho rozvojového fondu (ERF) od roku 2021“. Dôkladne budem analyzovať spôsob postupovania v tejto veci so zohľadnením 
všetkých relevantných okolností a úvah (pozri aj odpoveď na otázku č. 17 Výboru pre kontrolu rozpočtu). 

Čoraz viac sa očakáva, že EÚ by mala prevziať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť a obranu EÚ. V tejto súvislosti sa dôkladne zameriam 
na výsledky prípravnej akcie týkajúcej sa výskumu v oblasti obrany a na existujúce možnosti v tejto oblasti v súvislosti s budúcim VFR. 

Pri vypracúvaní návrhov budúceho VFR nastane aj okamih preskúmania trvania budúceho VFR a toho, ako je zladený s politickými cyklami 
inštitúcií. Dôsledne zvážim možnosti zosúladenia požiadaviek a času potrebného na prípravu a čerpanie fondov EÚ, najmä tých, na ktoré sa 
vzťahuje zdieľané hospodárenie, s trvaním VFR. 

Myslím si, že je potrebné, aby reformovaný VFR na ďalšie obdobie bol súdržnou reformou na strane výdavkov, ako aj na strane 
financovania. Dôkladne zvážim odporúčania skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá poskytne dôležitý príspevok k príprave 
návrhov budúceho VFR (pozri tiež odpoveď na otázku č. 4 Výboru pre rozpočet). 

V rámci celého procesu vypracúvania týchto návrhov sa budem zapájať do procesu širokej konzultácie a budem dôsledne počúvať názory 
vyjadrené Parlamentom. Teším sa na plodnú spoluprácu s výborom, založenú na dôvere a vzájomnom rešpekte. Budem budovať na 
spolupráci s Európskym parlamentom, založenej mojimi predchodcami, pokiaľ ide o vypracovanie strednodobého preskúmania/revízie 
súčasného viacročného finančného rámca a prípravu ďalšieho viacročného finančného rámca. 

 

 
4. 

 
Vlastné zdroje 

Európsky parlament prikladá veľký význam reforme systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ. Aké kroky zamýšľate podniknúť, aby ste 
zabezpečili realizáciu myšlienok a odporúčaní predložených v záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje? 
Predovšetkým, akí by podľa vášho názoru mohli byť najlepší kandidáti na nové vlastné zdroje a podľa akých kritérií by sa mali vyberať? 
Kedy navrhnete nový systém vlastných zdrojov? 

Aké kroky sa uskutočnia v nadväznosti na správu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje? 
 
Úplne sa stotožňujem s myšlienkou, že systém vlastných zdrojov na financovanie rozpočtu EÚ má potenciál plniť lepšiu úlohu v podpore 
našich politických cieľov a v pomoci pri znižovaní napätia medzi členskými štátmi a inštitúciami v problematike financií EÚ. Na základe 
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pozorovania rokovaní o vlastných zdrojoch, VFR alebo dokonca ročného rozpočtu by človek mohol mať dojem, že rozpočet EÚ je trvalým 
jablkom sváru, v ktorom zisk jedného členského štátu vždy znamená len náklady pre všetkých ostatných, a naopak. Teším sa preto na 
uverejnenie Montiho správy a dúfam, že bude obsahovať svieže a praktické nápady, ako prekonať dlhodobé nastavenie mysle na nulový 
súčet. 
 
Komisia veľmi dôkladne posúdi správu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje a jej odporúčania po uverejnení správy. Výstup 
skupiny nemá oficiálny právny status, ale ako určite viete, v skupine na vysokej úrovni pre vlastné zdroje troch členov tvorili prominentní 
komisári. Aj keď boli poverení, aby konali osobne, aktívne sa podieľali na práci skupiny. 
 
Akí sú najlepší kandidáti? Aké sú kritériá ich výberu? 
 
Prvé posúdenie skupiny na vysokej úrovni už ponúklo prijateľný zoznam kritérií na posúdenie životaschopnosti vlastných zdrojov alebo ich 
základu. Nie je také zložité dohodnúť sa na zozname akademicky stanovených alebo dokonca praktických požiadaviek. Skutočnou výzvou 
bude dosiahnuť fázu, v ktorej budú členské štáty skutočne ochotné prijímať rozhodnutia na základe akýchkoľvek iných kritérií okrem toho, 
aký je najlepší čistý výsledok pre môj ročný rozpočet. 
 
Budem sa teda snažiť zabezpečiť, aby ekonomické úvahy, ako je odvetvová účinnosť, súvisiace prínosy z hľadiska dosiahnutia našich 
politických cieľov alebo celková súdržnosť našej fiškálnej štruktúry EÚ zostali v popredí diskusie. Dúfam, že Montiho správa prinesie určité 
inovatívne stimuly aj v tomto smere. A dúfam, že môžem počítať s vašou úzkou spoluprácou počas celého roka 2017 v príprave pôdy pre 
takúto racionálnu, politicky orientovanú debatu. 
 
 
Na medziparlamentnej konferencii, ktorá sa uskutočnila v tejto inštitúcii uplynulý september, sa takisto rokovalo o týchto otázkach. Šlo aj 
o vynikajúci krok na zapojenie národných parlamentov do debaty v skorej fáze. Viem, že diskusia bude pokračovať počas nadchádzajúceho 
týždňa európskeho semestra, a takisto v niekoľkých národných komorách a v rozpočtovom výbore a vo výbore pre európske záležitosti. Tak 
by mala vzniknúť určitá dynamika so zreteľom na reformu, ktorá je zmysluplná pre občanov EÚ tak, aby chápali, čo pre nich EÚ robí lepšie. 
 
Časovanie? 
 
Komisia bude najprv hĺbkovo analyzovať správu skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ako sa stanovilo v spoločnom vyhlásení 
o vlastných zdrojoch v novembri 2013. Na rozdiel od nariadenia o VFR neexistuje právne záväzný dátum pre návrh nového rozhodnutia 
o vlastných zdrojoch (RVZ). A platné rozhodnutie nemá dátum uplynutia platnosti. Samozrejme sa však tradične RVZ vzťahuje na rovnaké 
časové obdobie ako VFR. A keďže je strana príjmov dôležitým stavebným prvkom celkového finančného balíka počas trvania ďalšieho 
finančného programového obdobia, ďalšie návrhy príjmov by mali byť predložené včas tak, aby sa o nich mohlo rokovať v súvislosti 
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s budúcim VFR tak, aby rokujúce strany mali všetky prvky potrebné na to, aby mohli dospieť k úspešnému výsledku. 

 
 
 

5. 

 
Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov/finančné aktivity EIB 

V osobitnej správe Európskeho dvora audítorov 19/2016 o plnení rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov a poučení 
z programov na roky 2007 – 2013 sa poukazovalo predovšetkým na nízku mieru vyplatených prostriedkov finančných nástrojov 
spravovaných skupinou Európskej investičnej banky (EIB) (43 % v porovnaní so 60 % pre nástroje spravované inými správcami fondov). 
Ako by ste to vysvetlili? 
 
V správe sa poukazuje aj na vyššie náklady oproti predpokladom na plnenie rozpočtu pre finančné nástroje v rokoch 2007 – 2013. Čo si 
myslíte, ako presne môže EIB pomôcť pri zvyšovaní nákladovej účinnosti plnenia rozpočtu EÚ prostredníctvom finančných nástrojov? 
Vo všeobecnosti, mohli by ste opísať svoju osobnú víziu osobitnej úlohy EIB ako jedinej banky zapojenej na základe zmlúv? 
 

Komisia vo svojich odpovediach na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov 19/2016 poskytla informácie o súvislostiach, ktorými 
vysvetlila nízku mieru vyplatených prostriedkov finančných nástrojov spravovaných skupinou EIB. V prípade investícií v MSP sa do konca 
obdobia oprávnenosti predpokladá ďalší významný nárast. V prípade investícií do fondov mestského rozvoja znamená infraštruktúrna 
povaha projektov zložitejšie postupy povoľovania, štátnu pomoc a preddavkové platby na prácu. 
 
V oblasti ďalších zlepšení je hodnotné pripomenúť, že zásada poplatkov založených na výkone je už zakotvená v nariadení o rozpočtových 
pravidlách. Táto zásada sa uplatňuje vo finančnej a administratívnej rámcovej dohode (FAFA) podpísanej Komisiou s EIB, ktorá je 
základom pre všetky dohody o delegovaní podpísané s EIB v rámci súčasného programového obdobia na roky 2014 – 2020. Hodnotenia 
programov v polovici trvania, ktoré sa podľa plánu majú vykonať v roku 2017, by mali poskytnúť posúdenie nákladovej efektívnosti režimu 
vykonávania. Požiadam moje útvary, aby venovali osobitnú pozornosť tejto informácii a vzali ju do úvahy pri navrhovaní novej generácie 
programov pre ďalší viacročný finančný rámec. 
 
Všeobecnejšie, verím, že EIB je veľmi dôležitý partner pre plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov 
a rozpočtových záruk. Jej zladenie s politikami EÚ, jej finančná odolnosť a znalosti, ako aj jeho široké pokrytie všetkých členských štátov 
z nej robia jedinečnú finančnú inštitúciu. Jednoznačne plánujem úzko spolupracovať s EIB na návrhu inovatívnych spôsobov posilnenia 
rozpočtu EÚ. Už som to urobil vo svojej úlohe komisára pre digitálnu ekonomiku, napríklad prostredníctvom zriadenia investičného fondu 
pre širokopásmové pripojenie v rámci NPE. Zároveň zabezpečím, aby sa náležite riešila akákoľvek obava Európskeho parlamentu týkajúca 
sa zodpovednosti a podávania správ EIB, keďže som si istý, že je to aj cieľom samotnej EIB. Skupina EIB je, samozrejme, takisto 
strategickým partnerom EÚ v Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a je plne zodpovedná v tomto rámci. 
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6. 

 
Zjednodušenie 

V rámci súčasného obdobia VFR čelia členské štáty zvýšeným ťažkostiam pri využívaní finančných prostriedkov EÚ, čím nútia Komisiu, 
aby navrhla revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách a niektorých ďalších nariadení. Jedným z hlavných cieľov je zjednodušenie. 
Mimoriadna zložitosť využívania týchto finančných prostriedkov príjemcami je jedným z hlavných problémov, ktoré musí Európska únia 
riešiť, pokiaľ ide o rozpočtovú efektívnosť, dôveryhodnosť a imidž. Tento problém presahuje trvanie súčasného obdobia VFR a je 
jednou z kľúčových otázok pre budúce obdobie VFR. Aké by boli vaše konkrétne návrhy v tejto súvislosti? 
 

Mojím zámerom je dokončiť prebiehajúce zjednodušovanie a čo najviac pokročiť v prípade budúceho obdobia VFR. Európska komisia 
prijala opatrenia týkajúce sa zjednodušenia pre príjemcov programov EÚ, ktoré treba pripomenúť. 
 
 
Legislatívne činnosti v roku 2012 
 
V roku 2012 sa dosiahol krok smerom k súdržnejšiemu a jednoduchšiemu finančnému nariadeniu. Komisia nastolila návrhy programov, na 
ktoré sa vzťahuje VFR na roky 2014 – 2020, v ktorých: 
 

• sa znížil počet programov a nástrojov, 
• ich zoskupila do jedného rámca so spoločnými pravidlami, 
• zjednodušila postupy podávania žiadostí a vykazovania nákladov konečnými príjemcami, 
• zjednodušila využitie inovatívnych finančných nástrojov, 
• umožnila trustové fondy EÚ a 
• zlepšila nákladovú efektívnosť kontrol. 

 
Prijatie sektorových základných aktov neustále monitorovalo GR BUDG prostredníctvom hodnotiacej tabuľky zjednodušenia, v ktorej sa 
zdôraznili niektoré zásadné výsledky. Vo väčšine prípadov však boli zjednodušujúce nástroje zavedené ako možnosti (a nestali sa 
povinnými), ktoré mohli používať útvary Komisie (v priamom alebo nepriamom hospodárení) alebo členské štáty (v zdieľanom 
hospodárení). 
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Revízia právneho základu nariadenia o rozpočtových pravidlách/sektorových právnych základov („Omnibus“) v roku 2016 
 
Skúsenosti získané od roku 2014 a práca nezávislej expertnej skupiny na vysokej úrovni na monitorovanie zjednodušenia pre prijímateľov 
prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov vykazovali priestor pre ďalšie zjednodušenie. Z verejnej konzultácie 
o revízii nariadenia o rozpočtových pravidlách takisto vyplynuli jasné očakávania zainteresovaných strán v tejto oblasti. Na tomto základe 
Komisia v septembri 2016 predložila návrh [COM(2016) 605]. 
 
Tento súčasný návrh revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách predstavuje tzv. kvalitatívnu časť strednodobého preskúmania VFR 
zameraného na jednoduchšie a flexibilnejšie finančné nariadenie. Predstavuje jeden z kľúčových prvkov iniciatívy Komisie pre Rozpočet 
zameraný na výsledky (Budget Focused on Results, BFOR) a zrušujú sa ním pravidlá Komisie týkajúce sa uplatňovania nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Namiesto týchto dvoch textov bude len jeden: nariadenie o rozpočtových pravidlách. Vedie to k značnému 
zníženiu rozsahu finančného nariadenia EÚ o 25 % v porovnaní s predchádzajúcim nariadením. 
Zavedením zmien nariadenia o rozpočtových pravidlách a 15 sektorových aktov do jedného aktu sa Komisia snaží o súdržné a rýchle 
rokovanie/prijatie zákonodarcom s politickou dohodou do polovice roka 2017 s cieľom nadobudnutia účinnosti 1. 1. 2018 v záujme 
dosiahnutia vplyvu počas posledných troch rokov súčasného VFR. 
 
Návrh z roku 2016 obsahuje zjednodušenia vo finančnej regulácii pre príjemcov grantov, úrovne kontroly, kombináciu fondov a používanie 
finančných nástrojov. Kombinácia rôznych fondov EÚ je dobrým spôsobom na zlepšenie využívania rozpočtu a zabezpečenie toho, aby sme 
možné synergie využili v maximálnej miere. 
 
 
Návrh revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahuje aj zodpovedajúce zmeny sektorových finančných nariadení stanovených v 15 
legislatívnych aktoch, ktoré sa týkajú viacročných programov („Omnibus“). Súčasné návrhy na zmenu pravidiel pre európske štrukturálne 
a investičné fondy sú zamerané na jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá. Sú do nich začlenené návrhy od skupiny na vysokej úrovni pre 
zjednodušenie EŠIF. Nasleduje krátky prehľad predložených návrhov na zjednodušenie: 
 
1. Znížiť administratívnu záťaž prijímateľov 
Jednoduchšie využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov (SCO) 

• odstránenie maximálneho limitu pre jednorazové platby, 
• povinné využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov pre EFRR a ESF, pokiaľ verejná podpora nepresahuje 100 000 EUR pre 

operácie, ktoré sa nevykonávajú výhradne prostredníctvom verejného obstarávania, 
• rozšírenie používania paušálnych sadzieb, 
• používanie návrhov rozpočtov ako doplnkovej metodiky na stanovenie zjednodušených nákladov, pokiaľ verejná podpora 

nepresahuje 100 000 EUR, článok 67 ods. 5 písm. a) NSU, 
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• objasnenie požiadaviek na overovanie riadenia, keď sa používa zjednodušené vykazovanie nákladov, 
• možnosť financovania na základe splnenia podmienok spojených s dosahovaním pokroku vo vykonávaní, 
• možnosť, aby Komisia prijímala delegované akty pre vymedzenie ZMN a súvisiacich metód, článok 67 ods. 5 NSU. 

 
Spoločné akčné plány 

• nižšie požiadavky na minimálne verejné výdavky pridelené na spoločný akčný plán (5 miliónov EUR namiesto 10 miliónov EUR) 
a na podiel verejnej podpory operačného programu (5 % namiesto 20 %), 

• žiadne minimálne požiadavky na prvý spoločný akčný plán predložený v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti ani 
v rámci cieľa Európska územná spolupráca, 

• miernejšie požiadavky na obsah, 
• žiadna potreba toho, aby bol riadiaci výbor spoločného akčného plánu odlišný od monitorovacieho výboru programov. 

 
 
2. Väčšie synergie 
Kombinácia EŠIF – EFSI, výslovné ustanovenia umožňujúce prideľovanie výdavkov z EŠIF na pomernom základe v prípade kombinácie 
s inými nástrojmi EÚ. 
 
 
3. Účinnejšie využívanie finančných nástrojov (nariadenie o spoločných ustanoveniach – ZMN – úpravy) 
V návrhu sa stanovuje priame zadávanie zákaziek bankám vo verejnom vlastníctve alebo inštitúciám vykonávajúcim činnosť na základe 
verejného mandátu na presadzovanie hospodárskeho rozvoja a niekoľko iných zmien, ktorých cieľom je zjednodušiť alebo objasniť 
ustanovenia týkajúce sa finančných nástrojov (audit, finančné opravy, záporný úrok). 
V návrhu Komisie sa rozširujú a zlepšujú možnosti kombinovania rôznych foriem financovania EÚ, najmä EFSI, s finančnými nástrojmi EÚ 
riadenými priamo alebo nepriamo rozpočtom Únie a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi riadenými členskými štátmi. 
 
 
4. Jednoduchšia a zoštíhlená administratíva EÚ 

• zabezpečenie právnej istoty v používaní elektronických dokumentov (spojené s e-súdržnosťou), 

• ďalšia možnosť stanoviť potenciálny čistý príjem z operácie na základe paušálnej sadzby stanovenej na úrovni členského štátu pre 
operácie vytvárajúce príjmy. Okrem toho je teraz navrhnuté, aby bola ďalšia možnosť na zníženie miery spolufinancovania s cieľom 
riešiť tvorbu príjmov dostupná počas celého programového obdobia, a nielen v okamihu prijatia programu, 

• s cieľom podnietiť členské štáty, aby využívali posúdenia veľkých projektov nezávislými expertmi, sa navrhuje umožniť predloženie 
vyhlásenia o výdavkoch Komisii už v skoršej fáze, 
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• odstránenie odkazu na malý rozsah v súvislosti s možnosťou financovania infraštruktúry v oblasti kultúry a udržateľného cestovného 
ruchu. 

Keďže prevláda široký konsenzus s EP a Radou o nevyhnutnosti zjednodušenia finančného nariadenia, ide o jedinečnú príležitosť prijať 
ambiciózny návrh Komisie. 
 
 
Interná racionalizácia na úrovni útvarov Komisie 
Ako súčasť stratégie Rozpočet zameraný na výsledky útvary Komisie takisto neustále identifikujú a vykonávajú opatrenia, ktoré môžu 
vytvárať zjednodušenie pre príjemcov: 

• najlepšie postupy z hľadiska kontroly nákladovej efektívnosti, 
• prvky, ktoré môžu vytvárať komplexnosť v pracovnom prostredí, 
• ďalšie zjednodušenie interných postupov. 

 
 
Prístup financovania EÚ pre ďalší VFR – Ďalšie zjednodušenie v ďalšej generácii programov 
Návrhy na zjednodušenie nariadenia o rozpočtových pravidlách a sektorových pravidiel z roku 2016, ktoré už boli opísané, sú odborné 
a neotvárajú politickú rozpravu o základnom prístupe k financovaniu budúceho VFR. 
Je priestor pre ďalšie zjednodušenie v príprave právnych základov pre ďalší VFR, a to zabezpečením ďalšej harmonizácie pravidiel 
vzťahujúcich sa na rôzne programy. 
Ďalšie zjednodušenie financovania EÚ bude musieť byť jednoznačne kľúčovou súčasťou legislatívnych návrhov budúceho VFR. Ešte je 
však príliš skoro zachádzať do podrobností, pretože je nutné dôkladne sa pozrieť na rôzne vstupy od zainteresovaných strán, členských 
štátov, Výboru regiónov, Dvora audítorov atď., ale aj na prebiehajúce štúdie. 
 
V tejto fáze je zrejmé, že pre prácu na ďalšej generácii fondov EÚ sú dôležité tieto oblasti: 
 

• Posunúť prístup Rozpočet zameraný na výsledky ďalej a zamerať sa na najlepšie mechanizmy na poskytovanie podpory EÚ 
príjemcom. Môžeme napríklad dosiahnuť viac platbami založenými na dosiahnutých výsledkoch? Je súčasné pridelenie úloh medzi 
rôznymi fondmi EÚ najlepším spôsobom vykonávania so zohľadnením nových výziev? 

• Ďalej centralizovať finančné nariadenie vzťahujúce sa na zdieľané hospodárenie (najmä európskych štrukturálnych a investičných 
fondov). 

• Zabezpečiť prístup jedného auditu. 

• Urýchliť certifikáciu čerpajúcich subjektov. 
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• Mať jednotný súbor pravidiel pre daný druh podpory EÚ, napr. finančné nástroje, aby sa predišlo zdvojeniu pravidiel. 

• Zvýšiť normalizáciu z hľadiska nákladov a typov projektov. 

• V prípade štrukturálnych a investičných fondov nájsť spôsoby zjednodušenia dodržiavania pravidiel štátnej pomoci. 
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II. Otázky Výboru pre kontrolu rozpočtu 
 

Č
. 

Otázka 

 Preskúmanie záväzkov prijatých Komisiou 

1 
1
. 

 
Pri príležitosti verejného vypočutia, ktoré 2. októbra 2014 vykonali výbory Európskeho parlamentu pre rozpočet, pre kontrolu 
rozpočtu a pre právne veci, poverená podpredsedníčka Komisie Kristalina Georgieva kladne reagovala na niektoré obavy 
a otázky, ktoré vzniesli členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu, najmä pokiaľ ide o tieto oblasti: úplná transparentnosť 
poskytovania finančných prostriedkov EÚ, potreba zvýšiť zodpovednosť členských štátov za plnenie rozpočtu EÚ, zlepšenie 
činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a spôsob, ako zabezpečiť jeho bezproblémové vzťahy s dozorným 
výborom, boj proti podvodom, korupcii a daňovým únikom a podpora úsilia členských štátov v boji proti organizovanému 
zločinu, európska pridaná hodnota verejných investícií EÚ, efektívnosť agentúr EÚ, ako zlepšiť hodnotenie finančných výsledkov 
Únie a podávanie správ o nich vrátane následných opatrení, ako čo najlepšie kontrolovať súlad s finančným nariadením 
a monitorovať dosahovanie politických cieľov, využitie národných vyhlásení, ako obmedziť nehospodárne výdavky, škodlivý 
vplyv európskych investícií z hľadiska premiestňovania, ako skrátiť čas odozvy na nezrovnalosti – zlepšiť a uplatňovať 
nápravné opatrenia, ako zlepšiť overovanie údajov členských štátov o hrubom národnom dôchodku zo strany Komisie 
a Eurostatu a ochrana tradičných vlastných zdrojov pred podvodmi, najmä v súvislosti s neformálnou/tieňovou ekonomikou. Do 
akej miery má pán Oettinger v úmysle rešpektovať záväzky svojho predchodcu? 

Zabezpečím úplnú kontinuitu vo vykonávaní žiadostí, ktoré predložil orgán zodpovedný za udelenie absolutória a akceptovala Komisia 
v predchádzajúcich rokoch. 
 
Komisia od roku 2014 už mala niekoľko príležitostí na to, aby podala správu Výboru pre kontrolu rozpočtu o dosiahnutom pokroku a prijatých 
opatreniach na riešenie obáv Európskeho parlamentu. 
 
Podávanie správ o dosiahnutom pokroku sa uskutočňovalo prostredníctvom výročných správ Komisie Európskemu parlamentu a Rade 
v nadväznosti na absolutórium [pozri správu COM(2016) 674 final o opatreniach prijatých v nadväznosti na udelenie absolutória za 
rozpočtový rok 2014]. Komisia už prijala konkrétne kroky na vykonanie veľkej väčšiny žiadostí, ktoré Európsky parlament predložil 
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v súvislosti s postupom udelenia absolutória za rok 2014: nové opatrenia v prípade 88 žiadostí a prebiehajúce opatrenia v prípade 227 žiadostí. 
 
Uskutočnilo sa to aj prostredníctvom vypočutí v súvislosti s absolutóriom a iných výmen názorov v Európskom parlamente, odpovedí na 
písomné otázky a inej komunikácie od podpredsedníčky Georgievovej, ako aj iných komisárov v prípade ich príslušných oblastí pôsobnosti, 
buď v súvislosti s konaním o udelení absolutória, alebo na základe ad hoc. 
 
Vďaka dobrej spolupráci s Výborom pre kontrolu rozpočtu Komisia dosiahla za posledné roky dôležité výsledky, napríklad: 
 

- V oblasti transparentnosti Komisia tento rok podnikla dôležité kroky spočívajúce v júlovom uverejnení takzvaného balíka 
integrovaného finančného výkazníctva. Poskytuje kľúčové informácie o otázkach výkonnosti, ako aj dodržiavaní súladu s predpismi. 

- V oblasti výkonnosti a najlepšej hodnoty v pomere k cene tento balík zahŕňa výročnú správu o hospodárení a výkonnosti (VSHV), 
ktorá obsahuje informácie o pokroku programov VFR na roky 2014 – 2020 a najnovšie dostupné dôkazy o výsledkoch programov VFR 
na roky 2007 – 2013. Komisia bude pokračovať vo svojej práci na zlepšovaní kvality výkonnosti. 

- V oblasti dodržiavania súladu s predpismi je popri kladnom vyhlásení o zákonnosti ročnej účtovnej závierky EÚ za 9. rok v rade 
pozitívnou správou pre zainteresované strany zníženie úrovne výskytu chýb vykazovanej Európskym dvorom audítorov zo 4,4 % 
v jeho výročnej správe za rok 2014 na 3,8 % v jeho výročnej správe za rok 2015 a naznačuje, že úsilie Komisie a členských štátov 
o zníženie úrovne výskytu chýb prináša ovocie. 

- Pokiaľ ide o výkonnosť úradu OLAF, tento úrad prešiel od roku 2012 zásadnou reorganizáciou zameranou na posilnenie jeho 
výkonnosti v nezávislom vyšetrovaní a zabezpečenie toho, aby sa využili maximálne zdroje v aktívnom boji proti podvodom. 
Výkonnosť úradu OLAF vo vyšetrovaní sa v posledných rokoch výrazne zlepšila, pričom úrad spracúva prípady rýchlejšie, ako aj 
otvára a uzatvára viac vyšetrovaní než kedykoľvek predtým. 

- Komisia už prijala opatrenia na zabezpečenie bezproblémového vzťahu medzi úradom OLAF a dozorným výborom, najmä navrhnutím 
zmeny nariadenia č. 883/2013 v roku 2016 na účel ďalšieho garantovania nezávislosti sekretariátu dozorného výboru. 

- Zriadenie Európskej prokuratúry (EPPO), ako aj prijatie návrhu smernice o boji proti podvodom prostredníctvom trestného práva 
(smernica o ochrane finančných záujmov), zostávajú kľúčovými prioritami v stratégii Komisie pre posilnenie trestnej justície a boja 
proti podvodom. 

 
Zoznam uvedených opatrení nie je úplný. Všeobecnejšie, v oblasti prevencie je zjednodušenie v poskytovaní finančných prostriedkov EÚ 
zásadným prvkom iniciatívy Rozpočet EÚ zameraný na výsledky. Právne predpisy na programové obdobie rokov 2014 – 2020 ponúkajú 
širokú škálu príležitostí pre zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže. Komisia takisto uplatňuje aktívnu politiku prerušenia 
a pozastavenia platieb vždy, keď je to nevyhnutné. 
 
V oblasti nápravy dosiahla celková výška finančných opráv a vymáhania prostriedkov vykonaných v roku 2015 takmer 3,9 miliardy EUR, čo 
zodpovedá 2,7 % vykonaných platieb. Komisia po prvý raz na konci rozpočtového roka 2015 predložila aj prognózu súm, na ktoré sa vzťahuje 
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riziko chyby pri ukončení, t. j. konsolidovaný odhad zostatkových chýb po vykonaní všetkých opravných opatrení na konci programov. 
V tomto prístupe sa zohľadňuje to, že kontrolný cyklus je viacročný a vzťahuje sa na viac ako jeden rok financovania a realizácie projektov. 
Suma, na ktorú sa vzťahuje riziko chyby pri ukončení v roku 2015, dosahovala od 0,8 % do 1,3 % v prípade rôznych oblastí politiky. 
 
Som plne odhodlaný, tak ako moji kolegovia komisári, presadzovať túto dobrú spoluprácu a vykonávať opatrenia, ktoré boli dohodnuté 
v kontexte konania o udelení absolutória v predchádzajúcich rokoch. 

 

 
2
. 

 
Podpredsedníčka Kristalina Georgieva začala po nástupe do funkcie pracovať na iniciatíve Rozpočet zameraný na výsledky 
(Budget Focused on Results, BFOR). Európsky parlament, a najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu výrazne podporili jej úsilie 
a očakávajú posun k používaniu rozpočtu EÚ, ktoré bude viac založené na dosiahnutých výsledkoch. Myslíte si, že musíme klásť 
väčší dôraz na dosahovanie výsledkov, a budete ako komisár zodpovedný za rozpočet EÚ pokračovať v úsilí podpredsedníčky 
Georgievovej o vykonávanie konkrétnych krokov k zostavovaniu rozpočtu na základe dosiahnutých výsledkov? 
 
Som silným zástancom iniciatívy Rozpočet EÚ zameraný na výsledky (BFOR). Viac než kedykoľvek v minulosti je spochybňovaná hodnota 
členstva v našej Únii. Kladný vplyv nášho rozpočtu EÚ na ľudí a spoločenstvá predstavuje veľmi konkrétny spôsob preukazovania hodnoty 
našich inštitúcií. Obmedzené verejné zdroje v spojení s čoraz častejšími a rozsiahlejšími núdzovými situáciami nevyhnutne viedli k potrebe 
silnejšej výkonnosti. Za uplynulých niekoľko rokov sa v rámci Rozpočtu EÚ zameraného na výsledky skúmali možnosti poskytované rámcom 
pre výkonnosť rozpočtu EÚ, ktorý bol zavedený so súčasným viacročným finančným rámcom na posilnenie výkonnosti pri súčasnom 
zabezpečení trvajúceho dodržiavania súladu s predpismi. 
 
Pokrok v oblasti zostavovania rozpočtu na základe dosiahnutých výsledkov sa vyznačoval postupnými, ale významnými zlepšeniami. 
Z porovnania s medzinárodnými postupmi vyplýva, že systém výkonnosti rozpočtu EÚ je vysoko rozvinutý a zladený s medzinárodnými 
najlepšími postupmi: je navrhnutý tak, aby na pravidelnom základe informoval rozpočtový orgán o výkonnosti a dosiahnutých výsledkoch. 
V prípadoch, keď je to potrebné, obsahuje aj priame výkonnostné rozpočtové prvky, napríklad výkonnostnú rezervu v kohéznych fondoch. 
S cieľom zlepšiť informácie o výkonnosti predkladané Parlamentu sa tento rok zjednotilo a zjednodušilo podávanie správ o výkonnosti. Bola 
zavedená výročná správa o hospodárení a výkonnosti rozpočtu EÚ ako súčasť balíka integrovaného finančného výkazníctva, ktorý bol prvý raz 
uverejnený v roku 2016. Popri väčšej transparentnosti a zodpovednosti poskytuje lepšie informácie o výsledkoch dosiahnutých s rozpočtom 
EÚ. 
 
Rovnako dôležité v oblasti programu BFOR je, že sa vďaka účinným kontrolám zlepšilo dodržiavanie súladu s predpismi. Viedlo to k nižšej 
miere odhadovaného výskytu chýb v najnovšej výročnej správe Európskeho dvora audítorov. Komisia dopĺňa tieto informácie o odhad 
účinnosti kontroly počas životného cyklu programov s ukazovateľom sumy vystavenej riziku pri ukončení. 
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Tretí aspekt sa týka neustáleho úsilia o zjednodušenie. Jednoduchšie pravidlá zlepšujú kontrolu, ako aj programovú účinnosť. Preskúmanie 
viacročného finančného rámca, ktoré predložila Komisia v roku 2016, bolo vypracované na zásadách BFOR, rovnako ako návrh rozpočtu na 
rok 2017, ktorý čerpal z výkonnosti programov v rámci rozpočtových okruhov. 
 
Na záver, rozpočet EÚ čerpajúci informácie z výkonnosti znamená nielen zodpovednosť voči rozpočtovému orgánu, ale aj voči širšej škále 
zainteresovaných strán a predovšetkým voči európskym daňovníkom. BFOR zabezpečil, že sú informácie o výkonnosti prispôsobené na mieru 
zainteresovaným stranám. Preto je mojím zámerom pokračovať v praxi výročných konferencií BFOR. Pocítil som dôležitosť spojenia 
zainteresovaných strán v mojej súčasnej úlohe komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, ako aj to, ako sa tým môže zlepšiť úloha 
inštitúcií EÚ. Domnievam sa, že konferencie BFOR prehĺbili politický dialóg o plnení rozpočtu EÚ a predstavovali dôležitý prvok v zavádzaní 
zlepšení a predkladaní preskúmania viacročného finančného rámca. Stretnutia expertov na tému zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti 
organizované so zástupcami európskych inštitúcií priniesli cennú odbornú analýzu vykonávania BFOR, prehĺbenie spoločnej základne 
poznatkov o najlepších postupoch v oblasti výkonnosti a vytvorenie virtuálneho cyklu disciplíny, zodpovednosti a budovania dôvery. 
Nakoniec, aplikácia Výsledky EÚ priniesla dostupné informácie o výsledkoch dosiahnutých rozpočtom EÚ pre širšiu verejnosť poskytnutím 
náhľadu do veľkého počtu projektov v rámci Únie. 
 
Som odhodlaný pokračovať v úsilí BFOR v oblasti zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti konkrétnymi krokmi riešiacimi celkový 
zavedený výkonnostný rámec a optimalizáciu používania informácií o výkonnosti. Skúsenosti za uplynulé dva roky iniciatívy BFOR poskytnú 
cenné získané poznatky pre prípravu nového viacročného finančného rámca vrátane zostavovania rozpočtu na základe dosiahnutých výsledkov 
pre novú generáciu programov. Zameranie sa na oblasti, v ktorých vynakladáme zdroje, spôsob investovania rozpočtu EÚ a jeho posudzovanie 
plnenia a to, ako informujeme o dosiahnutých výsledkoch, budú naďalej predstavovať usmerňujúce zásady v tomto kontexte. 

 
 

 
3
. 

 
Spoľahlivosť údajov oznamovaných členskými štátmi 
 
Európsky dvor audítorov vo viacerých svojich výročných správach poznamenal, že by bol priestor na zvýšenie presnosti údajov, ktoré 
členské štáty poskytujú Komisii v oblasti zdieľaného hospodárenia. Myslíte si, že Komisia by mohla urobiť viac na zlepšenie tejto situácie? 
Ako budete vy, ako komisár zodpovedný za rozpočet, riešiť túto záležitosť? 

Údaje, ktoré oznamujú členské štáty Komisii v rámci zdieľaného hospodárenia, zohľadňujú výsledky kontrol a auditov vykonaných na 
vnútroštátnej úrovni. Oznamované údaje obsahujú všetky zistené chyby. Nezávislé orgány auditu a certifikačné orgány podávajú správy aj 
o nedostatkoch v systémoch riadenia a kontroly. Komisia v rámci svojej úlohy dohľadu sústavne a priebežne pracuje s členskými štátmi, aby 
im pomohla zlepšiť účinnosť ich systémov kontroly. Môže sa to uskutočňovať prostredníctvom akčných plánov, ktoré dôsledne monitorujú 
útvary Komisie. Problémy, ktoré nie sú odstránené v prvotnej fáze prostredníctvom týchto preventívnych mechanizmov, sa môžu riešiť 
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prostredníctvom opravných opatrení, ktoré má Komisia k dispozícii na ochranu rozpočtu EÚ (prerušenia a pozastavenia platieb, finančné 
opravy). 
 
Komisia bude preto naďalej poskytovať usmernenia, poradenstvo a podporu členským štátom v ich úsilí o zlepšenie a konsolidáciu ich 
systémov, v rámci zdieľaného hospodárenia aj overovaním údajov, ktoré sú oznamované Komisii, orgánmi auditu/certifikačnými orgánmi. 
 
 
Všetky tieto otázky sa riešili aj v kontexte konania o udelení absolutória s príslušnými komisármi, ktorí, som si istý, poskytli všetky 
požadované objasnenia. 
 
Zabezpečím, aby Generálne riaditeľstvo pre rozpočet naďalej poskytovalo usmernenia o tom, ako majú GR podávať správy o údajoch 
členských štátov vo výročných správach o činnosti spoľahlivo a jednotne vrátane potrebných úprav, ak to bude vhodné. 

 
 
 

4
. 

 
Zlepšenie finančného hospodárenia v rámci kohézie 
 
Komisár kontrolujúci výdavky politiky súdržnosti by sa nemal obmedzovať len na zisťovanie a sankcionovanie nezrovnalostí. Mal by 
získavať informácie o dôvodoch nezrovnalostí a zhromažďovať údaje o prípadoch, keď sa zavádzajú osvedčené postupy. Aké riešenia by 
ste teda navrhovali, najmä v prípadoch nezrovnalostí, ktoré nie sú podvodné, s cieľom kontrolovať finančné prostriedky politiky súdržnosti 
a hospodáriť s nimi? 

Súhlasím, že by Komisia mala nielen zabezpečiť, aby bol rozpočet EÚ chránený opravnými opatreniami, ale aj preventívnymi opatreniami. 
 
V oblasti politiky súdržnosti už Komisia prijala takéto preventívne opatrenia na zabránenie výskytu chýb. 
 
Členským štátom poskytla rozsiahle usmernenia, výmenu osvedčených postupov, odbornú prípravu a semináre, ako aj nové nástroje, ako sú 
kontrolné zoznamy, ktoré sa systematicky vymieňajú s vnútroštátnymi orgánmi auditu, a IT nástroj na získavanie údajov (s názvom Arachne), 
ktorý pomáha predchádzať rizikám podvodu a zisťovať ich, najmä korupciu vo verejnom obstarávaní. 
 
Osobitná pozornosť sa venuje verejnému obstarávaniu a dodržiavaniu pravidiel štátnej pomoci, pre ktoré boli spustené akčné plány so 
zapojením rôznych GR, aby sa riešili príčiny chýb. Komisia takisto dôrazne propagovala využívanie zjednodušeného vykazovania nákladov, 
ktoré je oveľa menej náchylné na chyby. 
 
Pokiaľ ide o pomoc poskytovanú členským štátom na zlepšenie ich administratívnej kapacity, útvary Komisie zaviedli cielené opatrenia. 
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Opatrenia, ktoré sú už zavedené alebo prebiehajú, zahŕňajú najmä: 
 

- partnerskú výmenu odborných znalostí medzi orgánmi riadiacimi programy (TAIEX REGIO PEER 2 PEER), 
 

- program strategickej odbornej prípravy pre riadiace a certifikačné orgány a orgány auditu a sprostredkovateľské orgány v oblasti 
vykonávania nových nariadení, 
 

- rámec spôsobilosti pre efektívne hospodárenie a čerpanie EFRR a Kohézneho fondu, 
 

- osobitné semináre v najviac dotknutých členských štátoch o vykonávaní účinných a primeraných opatrení proti 
podvodom/antikorupčných opatrení na zvýšenie povedomia o rizikách a akceptovaní toho, že sú možné preventívne opatrenia, 

 
- pilotné pakty integrity v spolupráci s organizáciou Transparency International. 

 
Spoločné úsilie Komisie a členských štátov vedie k výsledkom. Európsky dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2015 uviedol, že 
v jeho auditoch od roku 2009 sa preukázalo, že úroveň výskytu chýb za programové obdobie rokov 2007 –– 2013 je významne nižšia ako za 
programové obdobie rokov 2000 – 2006. 
Úsilie o ďalšie znižovanie úrovne výskytu chýb hneď od začiatku bude pokračovať počas programového obdobia rokov 2014 – 2020 
zavedením nového a lepšieho modelu miery istoty, čím sa pre členské štáty vytvoria silnejšie stimuly, aby predchádzali chybám a naprávali 
ich. Komisia napríklad musí uložiť čisté finančné opravy v prípadoch, keď vnútroštátne orgány neidentifikovali závažné nedostatky v systéme 
riadenia a kontroly. Komisia bude naďalej podporovať členské štáty v ich vykonávaní týchto nových systémov a bude naďalej podporovať 
zjednodušujúce opatrenia, napríklad zjednodušené vykazovanie nákladov. 
 
 

  
Nedávne vyhlásenia pána Oettingera 
 

 
5
. 

 
Dňa 26. októbra 2016 komisár Oettinger predniesol v Hamburgu prejav, v ktorom vyslovil explicitne alebo implicitne diskriminačné 
poznámky na adresu Číňanov, žien a LGBTI osôb. Jeho budúca oblasť pôsobnosti bude zahŕňať ľudské zdroje. Mohol by pán komisár 
vysvetliť, ako bude podporovať rozmanitosť v oblasti ľudských zdrojov, predovšetkým vo vzťahu k menšinám, ženám a LGBTI osobám 
a ako chce v tejto súvislosti obnoviť svoju dôveryhodnosť? 
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Veľmi ľutujem, že slová použité v mojom prejave mohli ublížiť ľuďom. Nebol to môj zámer. Som pevne presvedčený, že rozmanitosť je 
silnou stránkou a základnou hodnotou v samom jadre európskeho projektu. Rešpektovanie toho, že ľudia sú odlišní, a učenie sa, ako môže 
rozmanitosť obohatiť naše perspektívy, je skúsenosť, ktorú som zažíval v mojej politickej kariére neustále, a najmä v európskych inštitúciách. 

Je potrebné, aby orgány verejnej správy všade v Európe boli väčšmi na jednej vlne s ľuďmi, ktorým slúžia, aby sa viac zohľadňovala 
rozmanitá, komplexná spoločnosť, v ktorej žijeme. Som presvedčený, že Európska komisia by nemala byť výnimkou. Rovnako, ako sa 
neustále vyvíja spoločnosť, musí sa vyvíjať aj spôsob práce v Komisii. Pre mňa je prioritou, aby bola naša pracovná sila rozmanitá a pružná 
a aby sme na maximum využili naše talenty a potenciál každého človeka. 

Od roku 1988 Komisia vydáva akčné programy na zabezpečenie rovnakých príležitostí, pričom spočiatku sa zameriavala najmä na dosiahnutie 
rodovej rozmanitosti. V tejto súvislosti dosiahla Európska komisia významný pokrok. V našej pracovnej sile je teraz oveľa viac žien, pričom 
v súčasnosti predstavujú približne 55 % celkovej pracovnej sily. 

Moje stanovisko je však také, že Komisia má osobitnú zodpovednosť ako iniciátor a ochranca právnych predpisov, ktorých cieľom je 
zabezpečiť rovnaké príležitosti pre európskych občanov, a vítam pozornosť, ktorú Parlament venuje uvedeným otázkam. Mojím zámerom je 
zabezpečiť, aby Komisia patrila k subjektom s najlepšími výsledkami v oblasti rozmanitosti a inklúzie. 

Plánujem v nadchádzajúcich mesiacoch predložiť oznámenie o rozmanitosti a inklúzii, v ktorom budú uvedené hlavné opatrenia, ktoré 
Európska komisia plánuje zaviesť na posilnenie rozmanitosti a inklúzie u svojich zamestnancov do roku 2019. Zabezpečím nielen to, aby bolo 
oznámenie rýchlo dokončené, ale takisto zabezpečím, aby sa navrhované opatrenia po nadobudnutí účinnosti v celom rozsahu vykonávali. 

Jednoducho povedané, rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie pre našich zamestnancov znamená lepšie výsledky pre Komisiu. Je nielen 
v rozpore so služobným poriadkom, ale nemá ani hospodársky význam žiadnej povahy posudzovať uchádzača alebo zamestnanca nie na 
základe talentov a zásluh, ale na základe jeho pohlavia, sexuálnej orientácie, rasy, farby, etnického alebo sociálneho pôvodu a tak ďalej. 
Posilnenie rozmanitosti a vytváranie tohto druhu inkluzívneho prostredia sú preto základné nástroje, ak máme prilákať najlepších pracovníkov 
a poskytovať najlepšie služby. A dokonca, nezabúdajme, kto sú naše hlavné zainteresované strany – európski občania, ktorých zastupujeme, 
a ktorých dôveru sa musíme snažiť udržať. Odzrkadľovaním rozmanitosti Európy a pracovaním na úrovni nášho plného potenciálu naši 
občania nájdu súvislosti v práci, ktorú vykonávame, a budeme v lepšej pozícii, aby sme mohli chápať potreby všetkých a reagovať na ne. 

Chcem významne presiahnuť len samotné dodržiavanie súladu s predpismi a som odhodlaný zabezpečiť, aby boli hodnoty rozmanitosti 
a inklúzie úplnou súčasťou kultúry Komisie. Mali by sme sa usilovať o pracovnú kultúru, v ktorej nikto nepociťuje potrebu skrývať akýkoľvek 
prvok svojej totožnosti zo strachu z diskriminácie. Zvyšovanie povedomia o rozmanitosti a inklúzii je veľmi dôležité. Rovnako však aj náprava 
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a budem podporovať systematické nadväzujúce opatrenia v súvislosti s prípadmi diskriminácie, nerovnosti alebo intolerancie. 

Dosahovanie cieľa stanoveného na začiatku mandátu predsedom – 40 % zastúpenia žien v manažmente do roku 2019 bude aj mojou prioritou. 
Dosiaľ sme už dosiahli dobrý pokrok, najmä v súvislosti so zastúpením žien vo vrcholovom manažmente. Veľmi dobre si však uvedomujem, 
že na dosiahnutie 40 % cieľa musíme ešte vynaložiť veľa úsilia. Plánujem dôsledne monitorovať pokrok smerom k 40 % cieľu a zabezpečiť, 
aby všetky útvary Komisie účinne prispievali k tomuto cieľu. Vnímam aj potrebu opatrení na účel čo najväčšieho využitia dostupného 
ženského talentu a zvýšenia počtu uchádzačiek o funkcie vo vrcholovom a strednom manažmente. Tieto opatrenia budú zahŕňať napríklad 
kurzy odbornej prípravy, systémy mentorstva a pružné režimy pracovného času. 

 
 
6
. 

 
Antidiskriminácia a rovnosť patria k základným európskym hodnotám, na ktorých je Európska únia založená. Európska 
komisia musí zastávať a ochraňovať tieto hodnoty, aby zaistila dôveryhodnosť a legitimitu Európskej únie ako celku, a to v celej 
svojej činnosti, ako aj vo svojom vnútornom riadení a v rámci politiky v oblasti ľudských zdrojov. Kľúčová je ochrana 
zraniteľných skupín pred nenávisťou, diskrimináciou a násilím v rámci Európskej komisie. 
 
Ako chce Komisia v budúcnosti zabezpečiť prostredníctvom kódexu správania sankcionovanie komisárov alebo zamestnancov, 
ktorí sa dopustia rasistických alebo nenávistných prejavov vrátane prejavov homofóbnej a transfóbnej nenávisti, a aké nástroje 
má na to Komisia k dispozícii? Ako chce Komisia zabezpečiť, aby komisári a zamestnanci Európskej komisie zastávali európske 
hodnoty, ako napríklad hodnoty uvedené v Charte základných práv? 
 
Prijme Komisia pri menovaní komisára zodpovedného za ľudské zdroje jednoznačný záväzok uplatňovať vnútornú politiku 
Európskej komisie týkajúcu sa zamestnancov, ktorá plne zabezpečí nediskrimináciu na základe všetkých dôvodov uvedených 
v zmluvách EÚ a v judikatúre, bude podporovať rozmanitosť a takto vytvorí skutočne inkluzívne pracovisko pre každého 
vrátane LGBTI osôb? 
 
Ako chce Európska komisia reformovať svoju vnútornú politiku týkajúcu sa zamestnancov tak, aby zabezpečila plne inkluzívne 
pracovisko pre každého vrátane LGBTI osôb? 
 
Úplne súhlasím s názorom, že antidiskriminácia a rovnosť patria k základným európskym hodnotám, na ktorých je Európska únia založená. 
Komisia už zaviedla právny rámec na ochranu týchto hodnôt, mojím zámerom je však urobiť viac. Komisári sú odhodlaní chrániť európske 
hodnoty. Na začiatku svojho mandátu komisári čestne prisahajú pred Súdnym dvorom, že budú rešpektovať zmluvy EÚ a Chartu základných 
práv EÚ, že budú vykonávať svoje povinnosti úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie a že budú rešpektovať svoje povinnosti počas 
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trvania úradu a po ňom. Predseda Juncker opakovane pripomínal silný politický záväzok celého kolégia, ktorým je zabezpečiť, aby bola charta 
rešpektovaná a dodržiavaná vo všetkých politikách EÚ, za ktoré je Komisia zodpovedná. 

Pokiaľ ide o možné sankcie súvisiace s povinnosťami komisárov, treba uviesť, že zavedený právny rámec už umožňuje riešiť akúkoľvek 
situáciu: 

– v článku 17 ods. 6 ZEÚ, ako aj v oddiele 2.1 Kódexu správania komisárov sa stanovuje, že člen Komisie odstúpi z funkcie, ak o to 
požiada predseda. Okrem toho, ak EP požiada predsedu Komisie, aby vyslovil nedôveru jednotlivému členovi Komisie, v súlade s rámcovou 
dohodou, predseda buď požiada o odstúpenie, alebo vysvetlí, prečo oň odmietol požiadať. 

– v článkoch 245 a 247 ZFEÚ sa stanovuje, že v prípade závažného pochybenia môže Súdny dvor na žiadosť Rady alebo Komisie 
rozhodnúť o odvolaní komisára alebo o odňatí práva na dôchodok alebo iné dávky. 

– Komisia môže verejne vyjadriť svoj nesúhlas s menej závažnými porušeniami, ktoré pravdepodobne nepovedú k predloženiu Súdnemu 
dvoru. 

Komisia pracuje podľa jasného právneho rámca vymedzeného jej služobným poriadkom a podlieha kontrole Súdneho dvora. Je povinná 
v plnom rozsahu uplatňovať ustanovenia Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Základné hodnoty nediskriminácie sú zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie, Charte základných práv a v služobnom poriadku. 
Konkrétne v článku 10 ZFEÚ sa Komisii ukladá povinnosť začleniť nediskrimináciu do všetkých politík vrátane svojej politiky v oblasti 
ľudských zdrojov. 

Mojím zámerom však je, aby bol tento právny rámec doplnený internými politikami s konkrétnym uvedením toho, ako sa majú interne 
uplatňovať hodnoty rovnakých príležitostí a nediskriminácie, ktoré sú jadrom európskeho projektu. Plánujem preto prijatie oznámenia 
o rozmanitosti a inklúzii. 

Okrem regulačných opatrení zakotvených v oznámení bude zaistené aj prísne dodržiavanie zásady nediskriminácie prostredníctvom súboru 
osvetových podujatí a systematických opatrení v nadväznosti na prípady diskriminácie, nerovnosti alebo intolerancie. 

Komisári a rovnako zamestnanci požívajú právo na slobodu prejavu. Prirodzene, verejný záujem vyžaduje, aby toto právo podliehalo určitým 
oprávneným obmedzeniam spojeným s povinnosťami lojálnosti, nestrannosti a zdržanlivosti. 

Rasistické alebo nenávistné prejavy vrátane homofóbnych alebo transfóbnych prejavov nenávisti musia byť dôrazne odsúdené a musí sa proti 
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nim bojovať.  Komisia by mala nielen zvyšovať povedomie u zamestnancov o potrebe dodržiavať svoje etické povinnosti a vyvíjať prevenciu 
prostredníctvom priebežných informačných a osvetových kampaní. Mali by byť takisto podopreté dôveryhodným a odrádzajúcim 
disciplinárnym konaním, ak by zamestnanci nedodržiavali pravidlá. 

V prípade komisárov sú ich povinnosti a možnosť sankcií stanovené v zmluve (články 245 a 247 ZFEÚ) a objasnené v Kódexe správania 
komisárov. V prípade zamestnancov sa v služobnom poriadku stanovuje široká škála možných sankcií za pochybenie, od administratívneho 
upozornenia po preradenie na nižšiu pozíciu a v najzávažnejších prípadoch prepustenie a/alebo zníženie práv na dôchodok. Komisia má určený 
úrad (Vyšetrovací a disciplinárny úrad), ktorý sa zaoberá prípadmi pravdepodobného porušenia povinností zamestnancami. Sankcie sa 
ukladajú na základe konaní, ktoré sú dôkladné a ktorými sa zabezpečuje náležité dodržiavanie práv na obhajobu. 

Pokiaľ ide o LGBTI zamestnancov, plne sa na nich vzťahuje zásada nediskriminácie. V súčasnosti zavedený právny rámec je v plnom súlade 
s uvedenou zásadou z hľadiska svojich podmienok, ako aj spôsobu jeho uplatňovania. Ako sa už uviedlo, pracovné prostredie Komisie by malo 
byť skutočne inkluzívne a nikto by nemal pociťovať potrebu skrývať akýkoľvek prvok svojej identity zo strachu z diskriminácie. Som si plne 
vedomý obáv LGBTI zamestnancov a som plne odhodlaný počúvať ich a podporovať ich, najmä prostredníctvom pravidelných výmen 
s LGBTI združeniami. 

 
 
7
. 

 
Vzhľadom na aktuálne súvislosti intenzívnych rokovaní s Čínou vrátane viacerých chúlostivých a citlivých dokumentov, 
považujete hraničné xenofóbne komentáre namierené voči čínskym vyjednávačom zo strany európskeho komisára za 
konštruktívny príspevok k rokovacej pozícii EÚ? 
 
Rokovaní s Čínou sa určite žiadne z mojich vyhlásení nedotkli. Dovoľte mi zdôrazniť, že veľmi ľutujem, že môj prejav zapríčinil vznik dojmu 
nerešpektovania občanov Číny. 

Počas celého môjho mandátu v Komisii a predtým v rôznych mojich funkciách v Badensku-Württembersku som prejavoval veľký záujem 
o vývoj hospodárstva Čínskej ľudovej republiky a hlbokú úctu dynamike čínskeho hospodárstva. Mal som rôzne plodné interakcie so 
zástupcami Čínskej ľudovej republiky, ako aj čínskymi spoločnosťami vrátane návštev do Pekingu. Aktívne som prispel k dialógu EÚ – Čína 
a vždy som zdôrazňoval, že Čína je partner a vážny konkurent. Rokovania s Čínou musia prinášať pozitívne výsledky obom stranám. Práve 
preto som žiadal o rovnaké podmienky, pokiaľ ide o zahraničné investície: čínske spoločnosti by mali byť schopné kupovať európske 
spoločnosti a európske spoločnosti by mali byť schopné kupovať čínske. 
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Poslali ste v súvislosti s týmto incidentom oficiálne písomné ospravedlnenie vedúcemu čínskej misie pri EÚ, a ak áno, mohli by členovia 
Výboru pre kontrolu rozpočtu nahliadnuť do tohto dokumentu? 
 
Oľutoval som, že slová, ktoré som použil vo svojom prejave, vyvolali zlé pocity a dokonca mohli ublížiť ľuďom. Nebol to môj zámer 
a ospravedlnil som sa. Neposielal som žiadne oficiálne listy. 
 
 
 

  
Vzťahy s lobistami 
 

 
9
. 

 
Dňa 18. mája 2016 letel komisár Oettinger súkromným lietadlom Klausa Mangolda, nemeckého podnikateľa a lobistu, z Bruselu 
do Budapešti. Hoci predseda Komisie vyhlásil, že let nebol stretnutím, na ktoré by sa vzťahovali pravidlá etiky 
a transparentnosti EÚ, mohol by pán komisár vysvetliť, ako to vidí on sám, najmä vzhľadom na to, že nie je pravdepodobné, aby 
žiadna časť konverzácie počas dvoch hodín strávených na ceste s pánom Mangoldom nesúvisela s prácou Komisie. Mohli by ste 
uviesť odsek kódexu správania, ktorý vylučuje spoločné cesty s neregistrovanými lobistami z kategórie „stretnutie“? Mohli by ste 
nám tiež poskytnúť podrobný zoznam všetkých ďalších kontaktov s lobistami, ktoré sa podľa vás nepovažujú za „stretnutie“? 
Aké kroky podnikol pán komisár, aby v budúcnosti zabránil vzniku konfliktu záujmov? 
 
Európska komisia udržiava kontakty so širokou škálou skupín a organizácií zastupujúcich osobitné záujmy. Je to legitímne a ide o nevyhnutnú 
súčasť rozhodovacieho procesu na zabezpečenie toho, aby politiky EÚ odrážali skutočné potreby občanov. Rozhodovací proces musí byť 
transparentný, aby umožnil riadnu kontrolu a zabezpečil, aby boli inštitúcie EÚ zodpovedné. 
 
Kódex správania komisárov neobsahuje žiadne vymedzenie pojmu stretnutie. V rozhodnutí Komisie C(2014) 9051 je však pojem „stretnutie“ 
vymedzený v článku 2 písm. a): „Stretnutie“ je dvojstrannou schôdzkou zorganizovanou z iniciatívy organizácie, samostatne zárobkovo činnej 
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osoby, člena Komisie a/alebo člena jeho kabinetu s cieľom prerokovať otázku týkajúcu sa tvorby a uplatňovania politík v Únii. Schôdzky, ktoré 
sa uskutočňujú v kontexte administratívneho postupu stanoveného zmluvami alebo aktmi Únie a patriaceho do oblasti priamej zodpovednosti 
člena Komisie, ani schôdzky čisto osobného, spoločenského alebo spontánneho charakteru nepatria do kategórie stretnutí v zmysle tohto 
vymedzenia pojmov.“ 
 
Kontakty s lobistami sa musia posudzovať na základe tohto vymedzenia, aby sa v jednotlivých prípadoch stanovilo, ktoré nepatria do rozsahu 
tohto vymedzenia pojmu. V tomto konkrétnom prípade nepožiadal o stretnutie ani samotný pán Mangold, ani ja. Dopravný prostriedok 
zabezpečili maďarské orgány. 
 
 

 
1
0
. 

 
Overili ste, či by náklady letu súkromným lietadlom lobistu z Bruselu do Budapešti boli v súlade so štandardnou povolenou 
hodnotou daru 150 EUR? 
 
Podľa kódexu správania „účasť na akomkoľvek podujatí, kde pozvaní členovia Komisie zastupujú svoju inštitúciu, sa nepovažuje za prejav 
pohostinnosti“. Cestoval som do Budapešti na oficiálnu misiu ako komisár a dopravné prostriedky navrhla maďarská vláda. Preto dopravné 
prostriedky súviseli s úradnou misiou a nemožno ich považovať za dar poskytujúci výhodu s peňažnou hodnotou. 
 
 

 
1
1
. 

 
Pán Günther Oettinger cestoval 18. mája 2016 súkromným lietadlom neregistrovaného lobistu Klausa Mangolda do Budapešti 
na konferenciu o samoriadiacich autách. Stretnutie a cesta s pánom Mangoldom neboli zverejnené v kalendári pána komisára. 
 
Podľa hovorcu Európskej komisie Margaritisa Schinasa sa pán Mangold nezaoberá problematikou digitálnych technológií, 
preto to nebolo lobistické stretnutie. Maďarská vláda tvrdí, že pána Mangolda požiadali o pomoc pri organizovaní konferencie 
o digitálnych autách, čo naznačuje jeho zainteresovanosť v oblasti pôsobnosti pána Oettingera. 
 
Videozáznamy a fotografie dokazujú, že pán Mangold a pán Oettinger sa 19. mája spoločne zúčastnili konferencie 
o samoriadiacich autách na Technickej univerzite v Budapešti. 
 
Maďarská vláda tvrdí, že pána Mangolda požiadali o pomoc pri organizovaní konferencie o digitálnych autách. Prečo to 
Komisia poprela? 
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Ak sa pán Mangold nezaoberá problematikou digitálnych technológií, prečo sa zúčastnil stretnutia s pánom Orbánom? 
 
Ktoré diskutované témy si vyžadovali prítomnosť pána Mangolda? Mohli by ste uviesť, do akej miery je vyhlásenie Margaritisa 
Schinasa v súlade s článkom 1 rozhodnutia Komisie z 25. novembra 2014 o zverejňovaní informácií o stretnutiach medzi 
generálnymi riaditeľmi Komisie a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami [C(2014) 9048]? 
 
Ako si pán Oettinger vyberá spoločníkov na cestovanie, ktorí nepracujú v jeho oblasti? 
 
Ako uviedla maďarská vláda, pán Mangold poskytuje poradenstvo v rôznych záležitostiach vrátane konferencií. Pozvanie na účasť na 
konferencii mi zaslal pán Mihály Varga, minister národného hospodárstva Maďarska, pričom zdôraznil, že za konferenciu nesie zodpovednosť 
maďarská vláda. Pán Mangold radil maďarskej vláde vo veci organizácie konferencie. 
 
Otázky týkajúce sa účasti pána Mangolda treba adresovať maďarskej vláde, keďže nebol súčasťou delegácie Komisie. 
 
Podľa rozhodnutia Komisie C(2014)9051 „členovia Komisie by preto mali zverejňovať informácie o stretnutiach, ktoré sa uskutočnili medzi 
nimi alebo medzi členmi ich kabinetov a organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami k otázkam týkajúcim sa rozhodovania 
a vykonávania politík v Únii“. Stretnutie je vymedzené ako dvojstranná schôdzka zorganizovaná „z iniciatívy organizácie, samostatne 
zárobkovo činnej osoby, člena Komisie a/alebo člena jeho kabinetu s cieľom prerokovať otázku týkajúcu sa tvorby a uplatňovania politík 
v Únii“. Pán Mangold nepožiadal o stretnutie s cieľom prerokovať otázku týkajúcu sa tvorby a uplatňovania politík v Únii. Ani ja som 
nepožiadal pána Mangolda o stretnutie s cieľom prerokovať tieto témy. 
 
Dopravný prostriedok do Budapešti navrhla maďarská vláda. Nerozhodoval som preto o spolucestujúcich. Všeobecne si okrem svojich 
zamestnancov nevyberám žiadnych spolucestujúcich bez ohľadu na to, či pracujú v mojej oblasti alebo nie. 
 
 

 
1
2
. 

 
S počtom viac ako 270 stretnutí so zástupcami podnikateľskej sféry z celkového počtu 336 lobistických stretnutí od decembra 
2014 komisár Oettinger jednoznačne vedie zoznam komisárov stretávajúcich sa s priemyselnými lobistickými organizáciami. 
Menej než 10 % predstavovali stretnutia s mimovládnymi organizáciami. Ako chce komisár Oettinger vo svojom novom 
postavení zabezpečiť vyvážený prístup k rôznym skupinám zainteresovaných strán? 
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Príliš často sa tvrdí, že inštitúcie EÚ nepočúvajú záujmy bežných občanov a obavy podnikov. Som v kontakte so širokou škálou skupín, 
združení, mimovládnych organizácií a podnikov zastupujúcich osobitné záujmy. Je to legitímne a ide o nevyhnutnú súčasť rozhodovacieho 
procesu na zabezpečenie toho, aby boli politiky EÚ dobre vyvážené, čerpali z pridanej hodnoty a odrážali skutočné potreby občanov. Počet 
stretnutí žiadnym spôsobom nenaznačuje konkrétnu úroveň vplyvu v rozhodovacom procese Komisie, pretože svoje povinnosti vykonávam 
úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Únie. Stretnutie so zástupcami podnikateľov bolo napríklad rozhodujúcim faktorom naštartovania 
digitalizácie európskeho priemyslu a zvyšovania povedomia o dôležitosti toho, aby sa európske odvetvia transformovali a chopili príležitostí 
jednotného digitálneho trhu s cieľom nestratiť konkurencieschopnosť. Rozhodovací proces musí byť transparentný a umožňovať náležitú 
kontrolu. 
 
Vzhľadom na škálu záležitostí v mojom portfóliu stretnutia v zozname odrážajú rovnováhu stretnutí a) o ktoré ma požiadali a b) o ktoré som 
požiadal. MVO nepožiadali o počet stretnutí porovnateľný s počtom stretnutí, o ktoré požiadali združenia a podniky. O digitálnych 
záležitostiach som však rokoval vždy, keď to bolo možné, so spotrebiteľskými organizáciami, MVO alebo zástupcami tzv. internetového 
spoločenstva. 
 
V mojom novom postavení je mojím zámerom mať interakcie so širokou škálou záujmov a počúvať obavy vyjadrené zo všetkých strán 
spoločnosti a hospodárstva. Budem otvorený stretnutiam s organizáciami a MVO podľa mojej dostupnosti a relevantnosti plánovaného 
stretnutia a budem pritom uplatňovať všetky v súčasnosti platné pravidlá. 
 

 
 
1
3
. 

 
Rozpočet v pôsobnosti bývalej komisárky Kristaliny Georgievovej bol oblasťou, ktorá doposiaľ priťahovala najmenej lobizmu 
v zmysle plánovaných stretnutí na vysokej úrovni. Komisár Oettinger bol v minulosti známy stretávaním sa s lobistickými 
skupinami mimo svojej oblasti pôsobnosti (pozri stretnutia so zástupcami spoločnosti VW v súvislosti s emisným škandálom). 
Ako chce komisár Oettinger vo svojom novom postavení postupovať, pokiaľ ide o stretnutia s externými zainteresovanými 
stranami? 
 
Oblasť pôsobnosti rozpočtu a ľudských zdrojov je relevantná pre širokú škálu zástupcov osobitných záujmov a je správne, že vyjadrujú svoje 
obavy. Patria k nim najmä členské štáty a regionálna štátna správa [treba uviesť, že na stretnutia s inštitucionálnymi zástupcami sa nevzťahujú 
povinnosti transparentnosti, ktoré sú uvedené v rozhodnutí Komisie C(2014)9051], ale aj MVO, občianska spoločnosť a podniky. Je preto 
veľmi dôležitou a legitímnou súčasťou úloh zodpovedného komisára, aby počúval týchto zástupcov a komunikoval s nimi s cieľom uistiť sa, 
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že sú politiky EÚ dobre vyvážené. Pre každého komisára vrátane mňa je takisto dôležité, aby bol dobre informovaný o rozmanitých otázkach 
s cieľom aktívne prispievať k rozhodovaciemu procesu kolégia. 
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Etika a integrita 
 
Komisárka Kristalina Georgieva bola zodpovedná aj za riadenie ľudských zdrojov Európskej komisie, čo zahŕňalo dohľad nad 
dodržiavaním kódexu správania pre úradníkov Komisie. Môže komisár Oettinger po svojich nedávnych osobných škandáloch 
(jeho prejav v Hamburgu 26. októbra 2016, jeho let súkromným lietadlom Klausa Mangolda 18. mája 2016) uviesť argument, 
prečo je on tou najlepšou voľbou na vedenie Komisie v tejto oblasti? Aké konkrétne opatrenia plánuje komisár Oettinger, aby 
pomohol zlepšiť riadenie etiky a integrity Komisie? 
 
V súlade s článkom 17 ods. 6 písm. b) ZEÚ predseda Komisie rozhoduje o vnútornej organizácii Komisie. Predseda Juncker ma požiadal, aby 
som sa stal nástupcom podpredsedníčky Georgievovej. Venujem všetky moje skúsenosti a odhodlanie tomu, aby som plnil tieto nové a dôležité 
povinnosti. V tejto súvislosti budem pracovať v úzkej a sústavnej spolupráci s Európskym parlamentom, a najmä príslušnými výbormi. 

Pokiaľ ide o zlepšenie riadenia etiky a integrity Komisie, som presvedčený, že súčasný právny rámec a nástroje riadenia už poskytujú 
spoľahlivé a účelné nástroje. Je však potrebné vynaložiť úsilie o najlepšie uplatňovanie všetkých požiadaviek etiky. Súvisí to aj s pravidelnými 
opatreniami a odbornou prípravou na zvýšenie povedomia. 

Prísne dodržiavanie príslušných etických pravidiel a noriem zo strany členských štátov, ako aj kolégia a zamestnancov, ako aj vhodné 
nadväzujúce opatrenia v prípade porušenia sú podľa mňa rozhodujúce. Je to veľmi dôležité nielen v záujme garantovania toho, aby Komisia 
ako verejný orgán slúžila verejnému záujmu nestranne, lojálne a úplne čestne, ale aj aby opätovne uisťovala občanov o tom, že práca inštitúcií 
slúži všeobecnému verejnému záujmu. V týchto osobitne náročných časoch je dôvera európskych občanov dôležitejšia než kedykoľvek dosiaľ. 
Vzhľadom na všetky tieto dôvody považujem etiku za závažnú problematiku. 

Komisia má silné pravidlá, ktoré boli nedávno ešte posilnené počas reformy služobného poriadku. Komisia sa však vždy snaží zlepšovať 
existujúci rámec a slúžiť ako vzor. 

Uplatňovanie etických zásad je predpokladom trvalých vysokých odborných noriem vo verejných službách, ale musia byť známe, jasné 
a pochopiteľné, aby sa mohli v plnom rozsahu uplatňovať. V tejto súvislosti znásobím príležitosti pripomenúť všetkým zamestnancom etické 
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pravidlá a zásady, ktoré sa na nich vzťahujú. Mali by sme zodpovedajúcim spôsobom pokračovať v budovaní našej ponuky odbornej prípravy, 
analyzovať, v akom rozsahu je potrebné revidovať naše existujúce usmernenia alebo vydávať nové usmernenia o dôležitých etických otázkach. 
Prostredníctvom opatrení na zvýšenie povedomia, kurzov odbornej prípravy atď. by Komisia mala udržiavať kultúru založenú na hodnotách 
vedúcu k jednotnému chápaniu etických pravidiel a zásad. Toto je podľa môjho názoru najlepšie preventívne opatrenie. 

V záujme zlepšenia riadenia etiky a integrity v Komisii podporím spolu s predsedom a celým kolégiom úsilie 

 – o posilnenie kódexu správania navrhnuté predsedom Junckerom, aby sa predĺžilo prechodné obdobie bývalých predsedov a komisárov a 

– o to, aby sa každoročne kontrolovalo a overovalo vyhlásenie o záujmoch komisárov vrátane ich finančných záujmov. 

Okrem toho som pripravený na ročnú výmenu názorov s Výborom pre kontrolu rozpočtu a ombudsmanom venovanú etike a pravidelné 
rokovanie za okrúhlym stolom s MVO s cieľom prerokovať otázky týkajúce sa etiky a integrity. 
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Generálny riaditeľ úradu OLAF: Konflikt záujmov 
 
Odkedy kolégium komisárov na základe žiadosti belgických orgánov v priebehu vyšetrovania spojeného s „vecou Dalli“ rozhodlo o odňatí 
imunity generálnemu riaditeľovi úradu OLAF, ten čelí trojitému konfliktu záujmov: 
 
1. V čase, keď kolégium rozhodovalo o odňatí imunity, generálny riaditeľ zvažoval možnosť, že by úrad OLAF začal vyšetrovanie členov 

Komisie. 
 
2. Keď kolégium rozhodlo o odňatí imunity, generálny riaditeľ podal návrh na začatie konania proti Komisii za údajné nezrovnalosti pri 

prijímaní rozhodnutia v jeho prípade, pričom zároveň naďalej zastupoval Komisiu v politických záležitostiach týkajúcich sa oblasti jeho 
pôsobnosti. 

 
3.  Po potvrdení odňatia imunity belgický generálny prokurátor začal vyšetrovanie úlohy generálneho riaditeľa v príslušnej trestnej veci. 

Zároveň však generálny prokurátor naďalej pracoval ako zástupca úradu OLAF, a teda generálneho riaditeľa, pre boj proti podvodom 
voči finančným záujmom EÚ na belgickom území. 
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Súhlasíte s tým, že tieto konflikty záujmov mohli poškodiť dobré meno úradu OLAF aj Komisie? Zaistíte v rámci svojej úlohy podpredsedu 
zodpovedného za úrad OLAF, aby generálny riaditeľ úradu OLAF odišiel na dovolenku až do konca vyšetrovania belgických orgánov 
a aby bol vymenovaný jeho dočasný zástupca? 
 
 Komisia nevidí riziko konfliktu záujmov. Žiadosť belgických orgánov o odňatie imunity generálneho riaditeľa sa týkala presného úkonu počas 
konkrétneho vyšetrovania. Rozhodnutie Komisie bolo prijaté s náležitým zvážením prezumpcie neviny a v duchu úprimnej spolupráce 
s belgickými orgánmi. 
 

1. Neexistuje súvislosť medzi žiadosťou o odňatie imunity, ktorou sa musela zaoberať Komisia, a možnými vyšetrovacími činnosťami 
úradu OLAF. Rozhodnutie Komisie bolo prijaté bez akéhokoľvek vplyvu generálneho riaditeľa úradu OLAF. Rozhodnutie 
evidentne nemá vplyv na spochybnenie prevádzkovej nezávislosti úradu OLAF, ktorú je Komisia zaviazaná rešpektovať a chrániť. 

 
2. V článku 17 ods. 3 nariadenia č. 883/2013 sa stanovuje možnosť, aby generálny riaditeľ úradu OLAF podal žalobu na Súdnom 

dvore, ak sa domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť. Využitie tejto možnosti neznamená, že sa 
dostáva do konfliktu záujmov. Pokiaľ ide o oblasť politiky boja proti podvodom, generálny riaditeľ úradu OLAF nevykonáva 
žiadnu nezávislú činnosť a v tejto oblasti ani nebolo zistené riziko konfliktu záujmov. 

 
3. Komisia nevidí konflikt záujmov v spolupráci medzi belgickými súdnymi orgánmi a generálnym riaditeľom úradu OLAF, ktorí 

vykonávajú svoje úlohy nezávisle, v súlade so svojimi príslušnými právnymi rámcami a zodpovednosťami. Platí prezumpcia neviny 
a je nanajvýš dôležité, aby úrad OLAF a jeho generálny riaditeľ naďalej chránili finančné záujmy Únie, a to aj v Belgicku. 
 

Za súčasných okolností nie je myšlienka dočasného pozastavenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa úradu OLAF primeraná. Poškodila by 
nezávislosť úradu OLAF a oslabila by ochranu finančných záujmov Únie. 
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Predchádzajúca oblasť pôsobnosti 
 
Komisár Oettinger, v pozícii komisára pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť ste začali viaceré reformy týkajúce sa ochrany 
údajov, online nakupovania, digitalizácie, autorských práv atď. Teraz je čas, keď treba tieto iniciatívy dôrazne podporovať 
a brániť s cieľom, aby sa stali súčasťou európskych právnych predpisov. Myslíte si, že zmena oblasti pôsobnosti by vyvolala 
neistotu v tomto sektore a mohla by viesť k neúspechu? 
 
Počas prvých dvoch rokov trvania mandátu som ako komisár zodpovedný za digitálnu ekonomiku a spoločnosť presadzoval digitálny program 
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s odhodlaním a zápalom. Keďže som presvedčený, že digitálna revolúcia je zásadnou príležitosťou pre všetkých európskych občanov 
a podniky, prispel som k stratégii jednotného digitálneho trhu a veľkú časť opatrení uvedených v stratégii som Komisii navrhol ja. 
Teraz je dôležité tento program ďalej presadzovať. Tento program však nepatrí len jednému komisárovi, ide o záležitosť pre tím komisárov. 
Podpredseda Ansip viedol koordináciu jednotného digitálneho trhu a bude v tom pokračovať. Som presvedčený, že nedôjde k prerušeniu 
stimulovania jednotného digitálneho trhu a som ochotný pomôcť čo najviac, ako mi moja oblasť pôsobnosti umožní, aby digitálny program 
naďalej napredoval. 
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Európsky rozvojový fond (ERF) 
 
Aký je váš postoj k zaradeniu ERF do bežného rozpočtu? 

Od svojho vzniku na základe Rímskych zmlúv v roku 1957 má Európsky rozvojový fond (ERF) vlastný právny rámec a zostal mimo rozpočtu 
EÚ. So svojou výškou finančných prostriedkov približne 30,5 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 (11. ERF) aj tak predstavuje veľmi 
výrazný podiel dostupných prostriedkov na realizáciu rozvojovej spolupráce EÚ. Veľmi dobre si uvedomujem, že Európsky parlament je 
dlhodobým zástancom úplného zaradenia ERF do rozpočtu EÚ, v neposlednom rade z dôvodov lepšej demokratickej kontroly 
a zodpovednosti. 
 
Na umožnenie prípadného zaradenia do rozpočtu boli v priebehu rokov postupne harmonizované podiely financovania a finančné nariadenie 
vzťahujúce sa na ERF, aby sa čo najviac podobali podielom a nariadeniam týkajúcim sa rozpočtu EÚ. 
 
Ako sa uviedlo v oznámení Komisie v strednodobom preskúmaní/revízii VFR zo 14. septembra 20161, pokiaľ ide o zaradenie ERF do 
rozpočtu, Komisia starostlivo zanalyzuje spôsob napredovania, pričom zohľadní všetky relevantné okolnosti a hľadiská vrátane: 
 
– celkovej podoby a štruktúry nástrojov pre vonkajšie akcie na obdobie po roku 2020, 
– povahy partnerstva medzi Európskou úniou a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami po uplynutí platnosti Dohody z Cotonou 

v roku 2020, 
– skúseností z hodnotení predchádzajúcich akcií, z konzultácií so zainteresovanými stranami a posúdení vplyvu jednotlivých opatrení. 
 

                                                           
1 Pracovný dokument útvarov Komisie, sprievodný dokument oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Strednodobé preskúmanie/revízia viacročného 
finančného rámca na roky 2014 – 2020. Rozpočet EÚ zameraný na výsledky, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016, s. 36. 
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Táto problematika preto bude v mojom programe v rámci príprav ďalšieho VFR. 
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Ochrana finančného záujmu EÚ 
 
S akými opatreniami počítate v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ na zachovanie dôveryhodnosti, dobrého mena 
a integrity investícií prostredníctvom rozpočtu EÚ, najmä v politike súdržnosti? 
 
Zachovanie dôveryhodnosti, dobrého mena a predovšetkým integrity investícií prostredníctvom rozpočtu EÚ si vyžaduje mnohostranný prístup 
zahŕňajúci zostavovanie rozpočtu, návrh programu výdavkov a opatrenia na prevenciu, zisťovanie a opravu nezrovnalostí a boj proti 
podvodom, korupcii a inej nelegálnej činnosti, ktorá ohrozuje finančné záujmy Európskej únie. Komisia je naďalej odhodlaná neustále 
prijímať vhodné opatrenia a zavádzať najlepšie postupy vo všetkých týchto oblastiach: 

• Po prvý raz bola zavedená povinnosť2 pre výdavkové obdobie rokov 2014 – 2020, aby členské štáty vybavili svoje systémy riadenia 
a kontroly v zdieľanom hospodárení so štrukturálnymi a investičnými fondmi primeranými a účinnými opatreniami na boj proti 
podvodom. Komisia všeobecne vedie neustály dialóg s členskými štátmi s cieľom zlepšiť ich schopnosti a nástroje na boj proti 
podvodom. K dispozícii bol členským štátom napríklad poskytnutý bodovací nástroj rizika s názvom ARACHNE, ktorý pomáha 
identifikovať rizikové projekty, zmluvy a dodávateľov, aby riadiace orgány mohli prijať ďalšie opatrenia. 

• V nových smerniciach o verejnom obstarávaní sú stanovené najmä minimálne normy vo vymedzení konfliktov záujmov, povinnosť, 
aby členské štáty prijali vhodné opatrenia na zisťovanie a prevenciu konfliktov záujmov a boj proti nim, rozšírenie dôvodov vylúčenia 
uchádzačov a zavedenie povinného elektronického obstarávania členskými štátmi do roku 2018. 

• Komisia takisto pripravuje aktualizáciu svojej stratégie proti podvodom (s úplným vykonaním všetkých opatrení navrhnutých v prvej 
stratégii Komisie proti podvodom v roku 2011) a posilnila podporovanie vnútroštátnych stratégií proti podvodom v členských štátoch. 

                                                           
2 Článok 125.4 písm. c) nariadenia o spoločných ustanoveniach 
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Model(-y) financovania EÚ 
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Komisia nedávno v rámci akčného plánu v oblasti európskej obrany súhlasila, že príspevky členských štátov budú odčítané od 
štrukturálneho fiškálneho úsilia, ktoré sa očakáva od členských štátov, a že rovnakým spôsobom sa bude zaobchádzať aj so 
zárukami, pokiaľ budú mať vplyv na deficit a/alebo dlh. Aký je váš názor na rozšírenie tejto zásady na ďalšie oblasti výdavkov 
s podobnými mechanizmami príspevkov od členských štátov? [t. j. Európsky fond pre strategické investície (EFSI), národné 
financovanie projektov EÚ atď.] 
 
S rozpočtovými pravidlami EÚ, konkrétne s Paktom stability a rastu, súhlasili všetky členské štáty s primárnym cieľom zabezpečiť 
udržateľnosť verejných financií a dosiahnuť makroekonomickú stabilitu v EÚ. 

Pravidlá Paktu stability a rastu neobsahujú vylúčenia žiadneho druhu výdavkov z rozsahu pôsobnosti rozpočtového dohľadu, aby sa 
zabezpečila udržateľnosť verejných financií. Podľa Paktu stability a rastu musia byť všetky verejné výdavky náležite financované. V opačnom 
prípade sa bude tvoriť verejné zadlženie a eurozóna bude riskovať, že bude znovu čeliť nepriaznivým dôsledkom, ktoré sme zažili počas 
dlhovej krízy eurozóny. 

V Pakte stability a rastu sa však stanovuje, že určité opatrenia, takzvané jednorazové opatrenia, môžu byť odpočítané zo štrukturálneho salda 
za určitých podmienok a za predpokladu, že tieto opatrenia majú prechodný rozpočtový účinok a nevedú k trvalej zmene rozpočtovej pozície. 

S cieľom zabrániť tomu, aby výklad tzv. jednorazových opatrní smeroval proti ustanoveniam a duchu Paktu stability a rastu a vytváral 
medzery v rámci rozpočtového dohľadu, Komisia vydala presné usmernenia a podelila sa o ne s členskými štátmi v skupine náhradníkov 
Hospodárskeho a finančného výboru. Tieto usmernenia boli následne uverejnené v správe o verejných financiách za rok 20153. Jednorazové 

                                                           
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Tieto usmernenia obsahujú niekoľko zásad, ktoré treba zvážiť celkovo pri posudzovaní oprávnenosti opatrenia 
ako jednorazového. Po prvé, jednorazové opatrenia by nemali byť opakujúce sa opatrenia. Po druhé, nemôžu byť nariadené zákonom alebo autonómnym rozhodnutím vlády. Nemali by 
zahŕňať ani pohyblivé zložky príjmov alebo výdavkov, ani zámerné politické opatrenia, ktorými sa zvyšuje deficit verejných financií. Nakoniec, mali by mať významný vplyv na saldo verejných 
financií. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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posudzovanie by malo byť naďalej dôsledne opísané. 

Okrem toho, používanie uvoľnenia Paktu stability a rastu na podporovanie iných politík Komisie často nie je najlepším nástrojom, keďže 
prekážky týchto politík sú často štrukturálne a nesúvisia s fiškálnou disciplínou. Presunutie verejných výdavkov smerom k položkám 
priaznivejším pre rast alebo strategickým položkám môže v tomto smere pomôcť, a to bez toho, aby bola ohrozená dôveryhodnosť fiškálneho 
dohľadu. 

 

 
2
0
. 

 
Vzhľadom na to, že model financovania EÚ v zásade nasledoval nemecký model, najmä po zavedení eura a Paktu stability, 
a vzhľadom na to, že od 14. októbra 2016 Nemecko prijalo radikálnu zmenu modelu financovania medzi spolkovým štátom 
a spolkovými krajinami, podľa ktorej spolkový štát bude od roku 2020 do roku 2030 poskytovať spolkovým krajinám finančné 
prostriedky vo výške viac ako 9 miliárd EUR ročne, čo si myslíte, ako táto zmena ovplyvní nové finančné výhľady EÚ? 
 
Všimol som si nedávnu dohodu Nemecka o reforme systému tzv. Länderfinanzausgleich vrátane pridelenia niektorých nových úloh úrovni 
spolkového štátu a nové sumy, ktoré bude musieť Bund (spolok) financovať. 

Túto problematiku by som však uchopil s tvrdením v otázke, že model financovania EÚ v zásade nasledoval nemecký model. Všeobecný 
rozpočet EÚ nikdy nebol koncipovaný ako systém fiškálneho vyrovnania alebo značnej, zámernej redistribúcie. Medzi členskými štátmi 
nedochádza k priamym finančným presunom. Redistribučné účinky medzi regiónmi a členskými štátmi, ktoré vyplývajú z našich rozpočtových 
intervencií EÚ, sú prevažne dôsledkom prideľovania výdavkových programov, napríklad politiky súdržnosti, ktorou sa presadzujú ciele 
vymedzené na úrovni EÚ. 

EÚ nemá systém, v ktorom 

- členské štáty presúvajú finančné prostriedky medzi sebou, ani 

- federatívnu úroveň s nezávislými zdrojmi príjmov, ktorá je schopná uskutočňovať priame rozpočtové príspevky členským štátom alebo 
regiónom. 
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Z ekonomickej a právnej stránky nie sú tieto dva systémy porovnateľné a nie je možné použiť navrhovanú analógiu. 

V súvislosti s prípravou nového VFR budem veľmi dbať na to, aby sa dodržiavali zásady subsidiarity, solidarity a riadneho finančného 
hospodárenia. A okrem toho, je veľmi dôležité pamätať na to, že naplnenie právomocí a úloh prináležiacich úrovni EÚ je možné očakávať len 
v prípade, že sú podporované zodpovedajúcimi, primeranými finančnými príspevkami. 

 
  

VFR 
 

 
2
1
. 

 
V septembri 2016 Komisia vydala oznámenie o preskúmaní/revízii v polovici trvania viacročného finančného rámca. Vzhľadom 
na aktuálne okolnosti a pravdepodobný odchod Spojeného kráľovstva z Únie, aký je váš názor na potrebu skutočnej revízie VFR? 
Na čo by sa mala zamerať pozornosť, ak sa bude VFR revidovať? 

Komisia prijala 14. septembra 2016 oznámenie Strednodobé preskúmanie/revízia viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 – 
Rozpočet EÚ zameraný na výsledky. 
 
Komisia vníma strednodobé preskúmanie/revíziu VFR ako príležitosť prehodnotiť spolu s ostatnými inštitúciami EÚ a členskými štátmi 
fungovanie VFR, upraviť jeho priority a posilniť jeho schopnosť plniť mnohé ciele a reagovať na nové výzvy. 
 
Cieľom balíka preskúmania/revízie VFR je posilniť podporu pre najvyššie politické priority (napr. riešenie migračnej krízy, posilnenie 
investícií a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí), zvýšiť flexibilitu rozpočtu, aby dokázal lepšie reagovať na krízy, a zjednodušiť 
fungovanie finančných programov tak, aby sa ich výhody pociťovali rýchlo a s minimálnou byrokraciou. 
V balíku návrhov sa poskytujú ďalšie finančné prostriedky v objeme 13 miliárd EUR (z ktorých 6,3 miliardy EUR sú navýšenia) s cieľom 
umožniť EÚ účinne reagovať na nové výzvy. Na zvýšenie pružnosti rozpočtu EÚ Komisia navrhla zmeniť nariadenie o VFR. 
 
Po intenzívnych rokovaniach v Rade a niekoľkých neformálnych stretnutiach medzi Radou a Parlamentom sa objavil kompromisný balík, 
ktorý by mohol podporiť konečnú dohodu po zrušení nevyrovnaných rezerv. 
Kompromisný balík obsahuje tieto navýšenia: 
 

• 3,9 miliardy EUR na migráciu a bezpečnosť (vnútorný a vonkajší rozmer), 
 

• 1,2 miliardy EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, to je o 200 miliónov EUR viac, ako navrhla Komisia. Spolu 
s financovaním z ESF sú teraz k dispozícii na túto iniciatívu ďalšie finančné prostriedky vo výške 2,4 miliardy EUR. 
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• Posilnenie dôležitých programov v okruhu 1a posilnenie rastu a zamestnanosti prostredníctvom prerozdelenia vrátane týchto: 

o Horizont 2020: navýšenie o 200 miliónov EUR 
o NPE Doprava: navýšenie o 300 miliónov EUR 
o Erasmus +: navýšenie o 100 miliónov EUR 
o Cosme: navýšenie o 100 miliónov EUR. 

 
 

 
Okrem iného sa touto širokou dohodou zabezpečuje veľmi potrebná vyššia flexibilita záväzkov a platieb v nariadení o VFR. To znamená, že 
ročné dostupné prostriedky nástroja flexibility by sa zvýšili zo 471 miliónov EUR na 600 miliónov EUR (v cenách roku 2011) popri možnosti, 
aby sa použili nevyužité sumy z Fondu solidarity EÚ a z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Na rok 2017 by tieto nové 
nástroje flexibility mohli priniesť ďalšiu flexibilitu v hodnote až 800 miliónov EUR (v záväzkoch). 
Okrem toho by sa ročné dostupné prostriedky rezervy na núdzovú pomoc zvýšili z 280 miliónov EUR na 300 miliónov EUR v cenách roku 
2011. 
 
Z hľadiska času a rozsahu pôsobnosti by sa rozšírila celková rezerva na záväzky tak, aby pokrývala aj opatrenia v oblasti migrácie 
a bezpečnosti. 
 
Tzv. obmedzenie celkovej rezervy na platby by sa celkovo zvýšilo o 5 miliárd EUR v cenách roku 2011 (2 miliardy EUR v roku 2019 a 3 
miliardy EUR v roku 2020), čo umožní upraviť stropy na roky 2019 a 2020 nahor doplnením rezerv a nedostatočného plnenia 
z predchádzajúcich rokov bez potreby revízie uvedených stropov. Prispeje sa tak k zníženiu rizika nahromadenia na konci VFR na roky 2014 – 
2020, k akému došlo na konci predchádzajúceho VFR. 
 
Aj keď sa postup prijímania strednodobej revízie líši od postupu prijímania ročného rozpočtu, mali by sme oceniť úsilie vynaložené 
slovenským predsedníctvom o čo najväčšie zapojenie Parlamentu počas procesu. Som si vedomý, že výsledky nemôžu splniť všetky dobre 
odôvodnené očakávania. Ale v časoch, keď je posilňovanie výdavkov EÚ v rámci Únie čoraz nepopulárnejšie, by sme nemali prehliadať 
predložený balík. 
 
Prijatie strednodobej revízie by bolo zásadným úspechom. Poskytlo by stabilitu a veľmi potrebnú jednotu v problematických časoch, ktoré 
máme pred sebou. Dohoda je za predpokladu určitej ďalšej práce na dosah, ale obe strany musia prejaviť flexibilitu, aby sa k nej dospelo. 
 
Budem intenzívne a úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a maltským predsedníctvom na dosahovaní tohto úspechu počas 
najbližších niekoľkých mesiacov pred tým, ako sa pozornosť sústredí na iné otázky. 
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Samozrejme, žiadna politická dohoda o strednodobej revízii nemôže prejudikovať výsady dvoch zložiek rozpočtového orgánu. Je potrebné, 
aby sme zachovali právomoc Parlamentu a Rady v ročnom rozpočtovom postupe. 
 
 
 
 

 
2
2
. 

 
V roku 2017 by sa malo začať s prípravou nového VFR na obdobie po roku 2020. V tejto súvislosti: 
 
– Ako vidíte miesto politiky súdržnosti v novom rámci – mala by sa rozšíriť alebo naopak? 
 
– Myslíte si, že by sa používanie Kohézneho fondu malo predĺžiť na obdobie po roku 2020? 
 
– Považujete Nástroj na prepájanie Európy za účinný nástroj na vykonávanie politiky a ako vidíte jeho miesto v budúcnosti? 
 
V terajšom programovom období došlo k výraznému posunu smerom k používaniu finančných nástrojov na rôzne politiky a programy 
Únie. Počiatočné výsledky, ako aj pozorovania Dvora audítorov ukazujú, že finančné nástroje sú spojené s pomalým poskytovaním 
a vytvárajú ďalšie rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ. Aký je váš názor na budúcu úlohu finančných nástrojov v politike 
súdržnosti a ďalších politikách EÚ? 

Politika súdržnosti bude v ďalšom VFR plniť dôležitú úlohu. To isté platí pre podporu projektov transeurópskej infraštruktúry v oblasti 
dopravy, digitálnej oblasti a oblasti energetickej politiky. Všetky tieto politiky budú v nasledujúcich mesiacoch podrobené hodnoteniu toho, 
ako prispeli ku svojim politickým cieľom. 
 
Určite chápete, že v tejto fáze prípravného procesu nemôžem zodpovedať vašu otázku o veľkosti konkrétnych politík v ďalšom VFR. V prvom 
kroku budeme musieť dôkladne posúdiť rozpočtový priestor na manévrovanie s úplným zohľadnením makroekonomických prognóz a iných 
okolností, ktoré budú relevantné pre príslušné obdobie. Som odhodlaný viesť postup širokých konzultácií, a to aj s Parlamentom. 
 
Jedným dôležitým prvkom bude preskúmanie možnosti posilnenia rozpočtu EÚ. Môže sa uskutočniť rôznymi spôsobmi, napríklad zvýšením 
spolufinancovania zo štátnych rozpočtov s cieľom posilniť zodpovednosť za vykonávanie európskych politík, alebo širším používaním 
finančných nástrojov. 
 
V rámci súčasného VFR sa už v určitej miere zvýšilo používanie finančných nástrojov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Oznámenie 
o strednodobom preskúmaní/revízii poskytlo prvé posúdenie ich uplatňovania, na základe čoho Komisia predložila návrhy na zjednodušenie 
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ich používania, najmä ak sú spojené s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a Európskym fondom pre strategické investície 
(EFSI). 
 
Jedným prvkom vyšetrovaní z hľadiska posudzovania výkonnosti týchto nástrojov so zreteľom na ďalší VFR, bude regionálne prijímanie. 
Vyskytli sa určité obavy, že vykonávanie týchto nástrojov je vysoko koncentrované na konkurencieschopnejšie členské štáty, najmä so 
zreteľom na EFSI. V pomere vyvolaných investícií k veľkosti hospodárstva je však na vrchole rebríčka v súčasnosti Estónsko, zatiaľ čo 
napríklad Nemecko sa nachádza v poslednej tretine členských štátov. 
 
Okrem toho Komisia navrhla rozšíriť služby Európskeho centra investičného poradenstva, čím sa zabezpečí, že aj členské štáty s menej 
rozvinutými finančnými trhmi môžu na maximum využívať finančné nástroje. 
 
So zreteľom na ďalší VFR bude kľúčové prísne posúdenie fungovania súčasných nástrojov (vrátane EFSI), najmä na určenie najúčinnejších 
spôsobov vykonávania, s cieľom určiť, ako možno ešte rozšíriť ich používanie. 

 
 
2
3
. 

 
Ako sa podľa vás musí zmeniť systém TOR, aby sa zabezpečila väčšia nezávislosť a udržateľnosť financií EÚ? 

(Poznámka: Ak sa otázka týka skôr vlastných zdrojov (OR), nie tradičných vlastných zdrojov (TOR), pozrite si, prosím, odpoveď na otázku 
BUDG 4.) 
 
Predovšetkým treba mať na pamäti celkovú významosť tradičných vlastných zdrojov (TOR), ktorými sú z najväčšej časti clá, v rámci 
všeobecnejšieho systému vlastných zdrojov (OR). TOR zodpovedá len 13 % celkových OR, takže udržateľnosť financií EÚ závisí oveľa viac 
od iných OR než od TOR. So zohľadnením uvedeného colná únia zabezpečuje jedinečné OR EÚ a získava významné sumy príjmov pre 
rozpočet EÚ. 
 
Napriek prebiehajúcej liberalizácii trhu príjmy rozpočtu EÚ z TOR za uplynulých desať rokov vzrástli približne o 25 %, zo 14,9 miliardy EUR 
v roku 2006 na 18,6 miliardy EUR v roku 2015. Plnenie rozpočtu v roku 2016 tento trend potvrdzuje. Systém TOR stojí na dvoch pilieroch – 
zjednodušení obchodovania a ochrane finančného záujmu EÚ. Mala by sa naďalej zabezpečovať primeraná rovnováha medzi týmito dvomi 
piliermi, aby sa posilnila nezávislosť a udržateľnosť systému TOR. 
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Keďže nedávny trialóg Rozpočet 2017 sa uskutočnil v rámci mandátu iného komisára, mohli by ste vysvetliť svoje stanovisko 
k tomuto trialógu? Aké sú vaše ašpirácie, pokiaľ ide už o Rozpočet 2018, a aké v ňom má miesto politika súdržnosti? 

Komisia pôsobí kolektívne. Znamená to, že pre vstupom do rokovaní sa uskutočnila konzultácia so všetkými členmi kolégia. Rozpočet na rok 
2017 v prijatom znení má plnú podporu Komisie aj moju podporu. Prijatie rozpočtu na rok 2017 bol veľmi pozitívnym signálom pre inštitúcie 
EÚ. Nebolo to jednoduché, ale všetky strany konali zodpovedne a urobili nevyhnutné ústupky. Ide o spoločný úspech inštitúcií EÚ 
a jednoznačný dôkaz toho, že EÚ dokáže prekonávať rozdiely. 
 
Je to dobrý rozpočet, pretože posilňuje prioritné oblasti konkurencieschopnosti, rastu a zamestnanosti, riadenie migračných tokov a rieši 
bezpečnostné hrozby v rámci Únie, ako aj v jej susedstve, ktoré navrhla Komisia a ktoré obhajoval aj Európsky parlament. 
 
V rozpočte na rok 2018 sa musí zabezpečiť, aby EÚ mala nevyhnutné prostriedky na opätovné účinné reagovanie na tieto výzvy.  Pokiaľ ide 
o politiku súdržnosti, rok 2018 by mal byť rokom, keď sa implementácia naplno rozbehne, čo znamená, že platobné úrovne by sa mali dosť 
výrazne zvýšiť v porovnaní s rokmi 2016 a 2017. Je dôležité určiť správnu úroveň požadovaných rozpočtových prostriedkov na rok 2018, aby 
sa umožnilo úplné plnenie žiadostí o platby a predišlo sa tak vytváraniu nového nahromadenia. 
 
 

 
2
5
. 

 
Revízia VFR je pre zástupcov Európskeho parlamentu doposiaľ nevyriešená záležitosť. Vyviniete v postavení komisára pre 
rozpočet a ľudské zdroje dostatočné úsilie, aby ste s krátkym omeškaním presadili efektívne preskúmanie v polovici trvania? 

Ako som už uviedol vo svojej odpovedi na otázku 21, ambíciou Komisie je dosiahnuť dohodu o finančných aspektoch a zmenu nariadenia 
o VFR s Európskym parlamentom a Radou čo najrýchlejšie. Budem preto pokračovať v konštruktívnej spolupráci s maltským predsedníctvom 
a Parlamentom, aby sme úspešne dosiahli tento cieľ čo najrýchlejšie a aby sme zabezpečili, že budú obavy Parlamentu riadne vyriešené. 

 

 
 
 

 
2
6

 
Brexit 
 
Aký druh prerozdeľovania zamestnancov očakávate v súvislosti s brexitom a ako sa pripravujete ne jeho riadenie? 
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. Ako sa uviedlo vo vyhlásení po neformálnom stretnutí hláv štátov alebo vlád 27 členských štátov, ako aj predsedov Európskej rady 
a Európskej komisie 15. decembra 2016, pred oznámením Spojeného kráľovstva o vystúpení z Únie sa nemôže začať žiadne rokovanie. V tejto 
súvislosti – a ako sa uvádza vo vyhlásení – bude Európsky parlament v tomto procese plniť dôležitú úlohu. Pokiaľ ide o technickú podporu, 
bola vytvorená osobitná skupina na riešenie všetkých záležitostí súvisiacich s brexitom, na ktorej čele je Michel Barnier ako hlavný 
vyjednávač. Tento nový útvar pôsobí pod priamou právomocou predsedu Junckera a opiera sa o politickú podporu všetkých generálnych 
riaditeľstiev a útvarov v rámci Komisie a osobitne úzko spolupracuje s generálnym sekretariátom a Právnou službou. 
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III. Otázky predložené Výborom pre právne veci 
 
Č. Otázka 

 
1. 

 
Ako komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje budete mať konečnú zodpovednosť za oblasti, ktoré majú priamy vplyv 
na zamestnancov inštitúcií: nábor pracovníkov, pracovné podmienky, európske školy – aby sme spomenuli aspoň niektoré. 
V súvislosti s klesajúcim demografickým rastom inštitúcie čelia väčšej konkurencii zo strany iných zamestnávateľov pri 
prijímaní zamestnancov. Aby však bolo možné primerane a účinne reagovať na súčasné a budúce výzvy, EÚ potrebuje 
efektívnu verejnú službu s kvalifikovanými a viacjazyčnými mužmi a ženami spomedzi občanov členských štátov na čo 
najširšom geografickom základe. 
 
Čo budete robiť, pokiaľ ide o stratégiu vašej predchodkyne? Predovšetkým, aké opatrenia plánujete prijať s cieľom pritiahnuť 
a udržať si tých najlepších a najšikovnejších ľudí? Ako prispejete k vytváraniu skutočnej spoločnej politiky riadenia talentu? 
Ako zaistíte, aby prideľovanie ľudských zdrojov zodpovedalo prioritám Komisie s cieľom racionalizovať pracovné metódy 
Komisie? Ako budete podporovať rodovú rovnosť v procese zamestnávania nových pracovníkov a počas celej ich pracovnej 
kariéry? Aký je súčasný stav, pokiaľ ide o zabezpečenie rodovej rovnosti zamestnancov jednotlivých inštitúcií? Ako prispejete 
k dosiahnutiu podielu 40 % starších žien a stredného manažmentu (podielu žien v radoch vyššieho a stredného manažmentu) 
v Komisii do konca svojho mandátu? Európska komisia je jedinečnou pozíciou pre vedenie vlastným príkladom, ako aj pre 
podporu týchto politík v celej EÚ. Aký zmysluplný príspevok máte v úmysle poskytnúť pre zabezpečenie plošnej podpory 
rodovej rovnosti aj mimo vnútorných politík Komisie? Aký je váš postoj k otázke postavenia a práv britských zamestnancov po 
brexite? 
 
Pevne verím, že európska verejná služba, ktorú tvoria odhodlaní a vysokokvalifikovaní zamestnanci, je rozhodujúca pre plnenie nášho 
ambiciózneho programu. Povedal som to pri mnohých príležitostiach ľuďom, ktorých som stretol v mojej funkcii komisára pre energetiku 
a komisára pre digitálne hospodárstvo novinárom a zainteresovaným stranám. Často a aktívne som spomínal dobrú prácu úradníkov EÚ. 
V posledných rokoch sa začal dôležitý počet iniciatív, budem na nich stavať a zameriam sa pritom na zabezpečenie vhodných podmienok pre 
zamestnancov, aby dosahovali výkonnosť a zostali odhodlaní. 

Európske inštitúcie musia byť naďalej konkurencieschopné na medzinárodnom trhu práce, aby pritiahli tých najlepších a najšikovnejších 
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ľudí zo všetkých členských štátov. V tomto smere pokračujem vo vykonávaní politiky náboru na základe zásluh, pričom podporujem 
osvetové opatrenia zamerané na preukázanie atraktívnosti značky kariéry v EÚ. Organizácia súťaží EÚ bude musieť byť lepšie zladená 
s potrebami inštitúcií, napríklad s náborom zamestnancov, ale s vyššími kvalifikáciami v konkrétnych oblastiach (napríklad ekonomike, 
financiách alebo energetike atď.). Cielenejšie súťaže EÚ by takisto umožnili pritiahnutie najväčších talentov z celej Únie. 

Budem presadzovať vykonávanie nedávnej stratégie riadenia talentu Komisie, ktorej cieľom je čo najúplnejšie využiť talent ľudí po ich 
prijatí do zamestnania. V náročnom kontexte vzácnych ľudských zdrojov môžeme a musíme vyvinúť viac úsilia, aby sme propagovali 
manažérsku excelentnosť, ako aj mobilitu a rozvoj zamestnancov. 

V rovnakom smere, ako komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje, zabezpečím, aby rozhodnutia Komisie o prideľovaní zdrojov boli 
naďalej založené na dôkazoch, aby sa v nich plne zohľadňovali dostupné rozpočtové prostriedky a aby sa umožnili rýchle presuny talentov 
do prioritných oblastí. Budem presadzovať dosahovanie synergií a účinnosti v koordinácii, podpore a iných horizontálnych funkciách 
Komisie. Okrem toho budem podporovať používanie flexibilných štruktúr a spolupráce, ktoré prispievajú k účinnejšiemu a agilnejšiemu 
plneniu cieľov Komisie. 

V našom zložitom politickom prostredí je nevyhnutné čerpať talent všetkých našich ľudí – žien a mužov. V súčasnosti podiel žien v Komisii 
predstavuje 55 % všetkých zamestnancov. Komisia má vyvážený súbor opatrení spájajúcich rodové ciele a monitorovanie, ktoré sú zamerané 
na podporu rodovej rovnosti v procese náboru a výberu a v celom kariérnom rebríčku. Pokiaľ ide o ženy v manažmente, v súčasnosti 
dosahuje zastúpenie žien vo vrcholovom manažmente približne 31 % a na úrovni stredného manažmentu približne 34 %. Komisia bude 
stavať na dobrom pokroku dosiahnutom od roku 2014 a zintenzívni svoje úsilie s cieľom dosiahnuť cieľ 40 % manažérok do roku 2019. 
Budem podporovať všetky opatrenia zamerané na zvýšenie počtu uchádzačiek o funkcie vo vrcholovom a strednom manažmente, napríklad 
odborné prípravy, systémy mentorstva alebo možnosti pružného pracovného času. Okrem toho požiadam oddelenia Komisie, aby vyvíjali 
ešte viac úsilia, pokiaľ ide o prvé menovanie žien do funkcií stredného manažmentu. 

Na úplnom začiatku môjho nového mandátu navrhnem, aby Komisia schválila novú stratégiu pre rozmanitosť a inklúziu pre svojich 
zamestnancov do roku 2019. Rozmanitosť a inklúzia, ktoré presahujú rámec rodovej rovnosti, sú dôležité pre výkonnosť Komisie a pre 
signál, ktorý vysielame našim členským štátom a zvyšku sveta. 

Jednou zo základných hodnôt Európskej únie je rovnosť medzi ženami a mužmi. Aj keď ešte existujú nerovnosti, najmä na trhu práce, EÚ za 
uplynulé desaťročia dosiahla významný pokrok vďaka právnym predpisom o rovnakom zaobchádzaní, presadzovaniu rodovej 
rovnoprávnosti a osobitných opatrení zameraných na kariérne napredovanie žien. V dokumente Strategický záväzok pre rodovú rovnosť na 
roky 2016 – 2019 uverejnenom v decembri 2015 sa stanovuje rámec pre budúcu prácu Komisie na zlepšení rodovej rovnosti. V tejto oblasti 
budem úzko spolupracovať s komisárkou Jourovou. 
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Pokiaľ ide o budúcnosť občanov Spojeného kráľovstva v inštitúciách, táto otázka sa bude riešiť v rámci rokovaní podľa článku 50. V tejto 
fáze len chcem pripomenúť, čo povedal predseda Juncker po referende, konkrétne že zamestnanci zo Spojeného kráľovstva sú predovšetkým 
úradníci Únie a že sme zaviazaní pomôcť im. 

 
 
2.  

 
Aké je vaše hodnotenie rozhodnutia Komisie C(2006) 1624/3 vzťahujúceho sa na politiku Európskej komisie vo veci ochrany 
ľudskej dôstojnosti a boja proti psychickému obťažovaniu a sexuálnemu obťažovaniu? Riešila sa správne v rozhodnutí 
potreba vytvárať a chrániť v Komisii pracovné prostredie, v ktorom je akákoľvek forma obťažovania vylúčená? Mali by 
Komisia a komisár zodpovedný za ľudské zdroje okrem oficiálnej politiky stanoviť vyššie štandardy sami sebe svojím osobným 
správaním voči zamestnancom, ako aj voči obyvateľstvu? 
 
Komisia je odhodlaná zabezpečovať pracovné prostredie bez obťažovania, v ktorom sa so všetkými ľuďmi zaobchádza s rešpektom 
a dôstojne. Politika Komisie proti obťažovaniu, ktorá vyplýva z rozhodnutia z roku 2006, je založená na preventívnom prístupe, ako aj 
reaktívnych opatreniach. Prevencia zahŕňa sprístupňovanie všeobecných informácií všetkým zamestnancom a odbornú prípravu. Reaktívne 
opatrenia zahŕňajú dva postupy (jeden neformálny a jeden formálny) na riešenie situácií konfliktu na pracovisku a údajného obťažovania. 

Povinnosť zamestnávateľa chrániť svojich zamestnancov a garantovať dodržiavanie dôstojnosti žien a mužov na pracovisku je pre mňa 
kľúčová. Nevidím žiaden konkrétny model obťažovania v Komisii, ktorý by vytváral systémovú problematiku. Vyjadrime sa však jasne: aj 
jediný prípad obťažovania bude vždy znamenať príliš veľa. Komisia by preto mala pokračovať vo svojich preventívnych opatreniach 
a pokračovať v propagovaní pracovného prostredia rešpektu. Naďalej by sa mali používať formálne vyšetrovania a sankcie vždy, keď je to 
potrebné. 

Celkovo určite predstavovalo zavedenie politiky proti obťažovaniu pozitívny posun smerom k zabezpečeniu pracovných vzťahov s väčším 
rešpektom. Vo vykonávaní rozhodnutia Komisie z roku 2006 bol zaznamenaný dobrý pokrok. Navrhovanie formálnych a neformálnych 
konaní, vytvorenie siete dôverných poradcov, vytvorenie špecializovaných služieb na riešenie potenciálnych prípadov, organizovanie kurzov 
odbornej prípravy a vydávanie brožúr pre zamestnancov a manažérov jednoznačne predstavujú pokrok. 

Príslušné útvary Komisie od roku 2006 nadobudli podstatné skúsenosti s riešením sťažností týkajúcich sa obťažovania. Okrem toho Súdny 
dvor Európskej únie od roku 2006 vyhlásil súbor rozsudkov v tejto veci. Aj keď sú uvedené rozsudky už vykonávané v praxi Komisie, neboli 
ešte zohľadnené v navrhovaní rozhodnutia Komisie. Zo všetkých uvedených dôvodov je jednou z iniciatív, ktoré budem iniciovať ako 
komisár zodpovedný za ľudské zdroje, prijatie revidovaného rozhodnutia o prevencii obťažovania na pracovisku a boja proti nemu. 
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3. 

 
V článku 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že inštitúcie, orgány, kancelárie a agentúry Únie majú pri 
vykonávaní svojich úloh podporu v podobe otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej správy. V roku 2004 a následne v roku 
2014 sa uskutočnila hlboká reforma služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Občania však očakávajú nielen 
vysokú kvalitu služieb, v rámci ktorých sa dodržiavajú zásady integrity a zákonnosti, ale aj to, že tieto činnosti sa vykonávajú 
v kontexte, ktorý môže zabezpečiť najvyšší stupeň transparentnosti. 
 
Parlament vo svojich uzneseniach z 15. januára 2013 a 9. júna 2016 požiadal Komisiu, aby na základe článku 298 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) predložila návrh nariadenia o otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej správe. 
Uskutočnil tiež štúdiu o európskej pridanej hodnote zákona o administratívnom postupe. Parlament je presvedčený, že 
pravidlá dobrej správy vecí verejných podporujú transparentnosť a zodpovednosť. Teraz je dôležitejšie než kedykoľvek 
predtým posilniť legitimitu Únie a zvýšiť dôveru občanov v správu Únie. Domnievame sa, že tento cieľ by sa dosiahol 
nariadením, ktoré by zvýšilo transparentnosť, ako aj právnu čistotu, pokiaľ ide o postupy a povinnosti, ktoré má správa EÚ 
voči európskym občanom. Komisia veľmi nešťastne ukázala iba neochotu a odpor voči regulácii správy EÚ. Tento prístup 
nechápeme. Aký je váš názor? Aké dôkazy by bolo potrebné predložiť, aby presvedčili Komisiu, že je najvyšší čas prísť 
s uvedeným nariadením? Budete spolupracovať s Parlamentom na dosiahnutí tohto cieľa? 
 
Pre bežných občanov vyzerá správa EÚ nerealisticky. Naplánovali by ste vytváranie platforiem, výmenných programov, 
informačných stretnutí v členských štátoch s cieľom stavať mosty a približovať správu EÚ občanom? 
 
V služobnom poriadku sa už stanovuje rozsiahly rámec pravidiel, zásad a postupov zameraných na otvorenú, efektívnu a nezávislú interakciu 
s občanmi EÚ. Tieto aspekty sa ešte posilnili reformami služobného poriadku v rokoch 2004 a 2013. Vzhľadom na to, že služobný poriadok 
sa uplatňuje spolu s inými súbormi horizontálnych pravidiel, ako je kódex dobrého úradného postupu, nariadenie o ochrane údajov, 
nariadenie o prístupe k dokumentom, pričom som uviedol len niektoré, miera transparentnosti, ktorá sa v súčasnosti dosahuje, je vysoká. 

Pokiaľ ide o odvetvové iniciatívy v oblasti článku 298 ZFEÚ, treba spomenúť verejný register všetkých vykonávacích predpisov pre 
zamestnancov inštitúcií EÚ. Register bol stanovený reformou služobného poriadku v roku 2013 s cieľom zlepšiť poznatky a transparentnosť 
v tom, ako inštitúcie interne fungujú, a vytvoriť tak dôveru v správu. Po bezodkladnom zavedení je v súčasnosti register verejne dostupný 
a zabezpečuje tak vyššiu úroveň transparentnosti v oblasti pravidiel vzťahujúcich sa na zamestnancov EÚ. 

Komisia je odhodlaná zabezpečiť, aby občania, podniky a zainteresované strany mohli spolupracovať so správou, ktorá je otvorená, 
nezávislá a efektívna. Na tento účel Komisia, podobne ako ďalšie európske inštitúcie a orgány, má dobre zavedený súbor horizontálnych 
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pravidiel, ktoré riadia jej správnu prax. 

Pokiaľ ide o kodifikáciu správneho práva EÚ, Komisia v tejto fáze naďalej nie je presvedčená, že prínosy používania jednotného, 
horizontálneho legislatívneho nástroja, ktorým by sa kodifikovalo správne právo, by prevážili nad nákladmi. Prijať tento návrh Európskeho 
parlamentu by neznamenalo iba nové právne predpisy. Vyžadovalo by si to aj značný objem revízie existujúcich právnych predpisov EÚ. Aj 
keby sa ku kodifikácii pristúpilo opatrne a so zmyslom pre primeranosť, je pravdepodobné, že by viedla k problémom pri vymedzení medzi 
všeobecnými a osobitnými pravidlami – nesprehľadnila by právne predpisy ani by neuľahčila právne spory pre dotknutých občanov 
a podniky. 

Kodifikáciou by sa takisto odstránila flexibilita potrebná na prispôsobenie sa osobitným potrebám. Tieto problémy a ťažkosti boli takisto 
potvrdené návrhom nariadenia Európskeho parlamentu. V texte sa zatiaľ neuvádza, aké nedostatky a nesúlad existujú v súčasných právnych 
predpisoch a aké je teda odôvodnenie predloženia horizontálnych legislatívnych riešení ako primeranej odpovede na riešenie nedostatkov 
a nesúladu v súčasných právnych predpisoch. Neposudzuje sa v ňom zatiaľ ani konkrétny vplyv ustanovení, ktoré obsahuje. Namiesto 
zapájania sa do veľmi zložitého postupu kodifikácie s neistou pridanou hodnotou Komisia plánuje pokračovať v riešení konkrétnych 
problémov v mieste ich vzniku, analyzovať základné príčiny a prijímať potrebné opatrenia. 

 

 
4.  

 
Podľa článku 11 Zmluvy o Európskej únii „Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie s dotknutými stranami s cieľom 
zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činností Únie“. A inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg 
s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou.  Čo urobíte pre väčšiu vyváženosť medzi príspevkami získanými 
od podnikových zainteresovaných strán a príspevkami získanými od občianskej spoločnosti a príspevkami jednotlivcov? Čo 
urobíte pre zlepšenie zverejňovania stretnutí a dohôd so záujmovými skupinami? 
 
Ako sa uviedlo v programe lepšej právnej regulácie4, táto Komisia chce dôkladne počúvať občanov a zainteresované strany, a preto sa 
venuje konzultáciám, ktoré majú vysokú kvalitu a sú transparentné, majú dosah na všetky zainteresované strany a sú zacielené na dôkazy 
potrebné na prijímanie správnych rozhodnutí. Subjekty, ktorých sa dotýkajú právne predpisy, najlepšie chápu, aký vplyv budú mať právne 

                                                           
4 COM(2015) 215 final – https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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predpisy, a môžu poskytnúť dôkazy potrebné na ich zlepšenie. V záujme zabezpečenia transparentnosti sú všetky príspevky k verejným 
konzultáciám a nadväzujúce správy uverejnené na webovej stránke Komisie, ktorá sa týka predmetnej politickej témy. 

 
Pri analýze príspevkov a podávaní správ o výsledku konzultácie Komisia dôsledne zohľadňuje rôzne skupiny zainteresovaných strán, ktoré 
sa zúčastnili, koho zastupovali a stanoviská, ktoré vyjadrili.  Respondenti na verejné konzultácie sa však vyberajú sami, nie sú 
reprezentatívnou vzorkou občanov EÚ a zainteresovaných strán. Preto nie je cieľom poskytnúť reprezentatívny pohľad na to, čo si myslia 
občania EÚ a zainteresované strany, nepredstavujú hlas ani prieskum, ale ich cieľom je skôr zhromaždiť rôzne názory občanov a rôznych 
zainteresovaných strán na príslušnú iniciatívu Komisie. Práve týmto spôsobom Komisia aj podáva správy o príspevkoch ku konzultáciám. 

 
 
5. 

 
Ako komisár pre rozpočet a ľudské zdroje budete mať zodpovednosť za úzku spoluprácu s komisárom pre digitálnu 
ekonomiku a spoločnosť s cieľom urobiť Európsku komisiu otvorenejšou a efektívnejšou prostredníctvom lepšieho využívania 
digitálnych technológií. Ako zabezpečíte, aby sa zdroje Komisie využívali na plnenie priorít vrátane programu ISA2 a vlastnej 
stratégie Komisie v oblasti slobodného softvéru? 
 
Informačné a komunikačné technológie (IKT) patria k hlavným oblastiam oznámenia o preskúmaní synergií a efektívnosti (SER) v Komisii 
z roku 20165. Oznámenie je navrhnuté tak, aby sa dosahovali efektívne výsledky vo vykonávaní politík EÚ, a identifikuje sa v ňom súbor 
opatrení v oblasti IKT v týchto rozmeroch: 
 
 Program digitálnej transformácie zahŕňa tri piliere: 

 
1) Automatizáciu základných procesov organizácie v GR a útvaroch. Opatrenia, ktoré už fungujú, sú: 

 
• Vytvorenie jednotnej oblasti pre elektronickú výmenu údajov (SEDIA)6, ktorá umožní štandardizovaný a jednotný kanál pre 

predkladanie, uchovávanie a spracovanie údajov predložených v postupoch udeľovania grantov a obstarávania. 
                                                           
5 SEC(2016) 170 zo 4. 4. 2016. 

6 Ako je stanovené v článku 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
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• Vymedzenie riešenia elektronického obstarávania organizácie, ktoré bude povinné pre všetky GR a útvary a zosúladí nesúrodé 
postupy obstarávania. 
 

• Rozšírenie nového riešenia elektronického udeľovania grantov na všetky GR, ktoré spravujú priame granty, a podľa potreby, na 
nepriame granty. 
 

V súvislosti so zvýšením efektivity očakávaným z harmonizácie procesov všetky tieto opatrenia zjednodušia vzťahy so spoločnosťami, MSP, 
organizáciami a ľuďmi všeobecne, s ktorými je Komisia v každodennom kontakte na účel vykonávania politík EÚ a plnenia rozpočtu. 
 

2) Riešenia v oblasti veľkých dát a analýzy údajov, v ktorých Komisia pokračuje v testovaní s cieľom vybudovať svoju analytickú 
infraštruktúru. 
 

3) Zložky štruktúry, v ktorých je zámerom Komisie identifikovať a postupne zaviesť súbor opakovane použiteľných komponentov, 
ktoré podporia zavádzanie nových systémov a procesov vo všetkých útvaroch Komisie. Patrí k nim zavedenie riešenia 
elektronického podpisu v príslušných (medziinštitucionálnych) administratívnych postupoch alebo generalizácia prihlasovania 
EÚ (bezpečná elektronická identifikácia na účel prístupu do systémov EÚ, ktoré majú už viac ako 2 milióny používateľov). 
 

 Digitálne pracovisko budúcej iniciatívy v oblasti IKT týkajúcej sa preskúmania synergií a efektívnosti má svoje ťažisko na poskytovaní 
správnych IT nástrojov, platforiem a služieb zamestnancom, čo používateľom umožní pracovať a spolupracovať kdekoľvek, kedykoľvek 
s bezpečnosťou prispôsobenou na daný účel a optimalizovaním ich pracovného zážitku a produktivity. 
 

 Oblasť konsolidácie a štandardizácie oblasti preskúmania synergií a efektívnosti IKT sa vzťahuje na: 
 

1) konsolidáciu lokálnych dátových centier do dvoch dátových centier (na účely kontinuity činnosti) v Luxemburgu. Osobne som 
nedávno otvoril jedno z týchto dátových centier, čím sa umožnil presun údajov a systémov z rozptýlených lokálnych dátových 
centier generálnych riaditeľstiev. 
 

2) centralizované riadenie IT zariadení zo strany GR DIGIT, ktoré zahŕňa centralizáciu a štandardizáciu IT zariadení koncových 
používateľov a súvisiace podporné služby. 
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 Nakoniec, bezpečnosť IKT je takisto v popredí programu prostredníctvom: 
 

• jednotného zavádzania kľúčových procesov v oblasti bezpečnosti informačných technológií v rámci Komisie, 

• zlepšovania globálnej infraštruktúry bezpečnosti informačných technológií (zabezpečenie siete a koncových bodov), 

• zabezpečenia účinného riadenia bezpečnosti informačných technológií a informovania vrcholového manažmentu, IT odborníkov 
a koncových používateľov o globálnom postavení bezpečnosti informačných technológií (riziká a hrozby), 

• Očakáva sa, že čiastočnou centralizáciou úlohy miestneho úradníka pre informačnú bezpečnosť (LISO), ktorá je v súčasnosti 
decentralizovaná v rôznych GR, sa dosiahnu účinnejšie funkcie IT bezpečnosti. 

 
Komisia v roku 2015 obnovila svoju stratégiu slobodného softvéru (Open Source Software Strategy, OSS). Je neoddeliteľnou súčasťou 
priestoru IKT v Komisii interne, ako aj v nástrojoch dostupných širokej verejnosti. OSS používame vo všetkých našich procesoch v škále od 
centrálneho dátového centra, cez prehliadače v našich osobných počítačoch, po miesta spolupráce a nástroje pre občanov EÚ. A spolu 
s komisárom zodpovedným za digitálnu agendu budeme pokračovať v práci v záujme jej používania v administratívnych a politických 
postupoch, ktoré vykonávajú útvary Komisie. 
 
Nevyhnutnou podmienkou úspechu uvedených iniciatív je pridelenie dostatočných zdrojov. V tomto smere bude mať zásadný význam úloha 
programu ISA2 a synergie s operačnými programami zapojenými v postupoch rozsiahleho udeľovania grantov a obstarávania. Pôjde najmä 
o iniciatívy súvisiace s harmonizáciou procesov organizácie, ktoré výrazne zlepšia prístup zainteresovaných strán a ich účasť vo vykonávaní 
politík EÚ a v plnení rozpočtu. Usmernenia, riešenia a nástroje poskytované programom ISA2 na podporu európskych orgánov verejnej 
správy v ich modernizačnom úsilí takisto pomôžu Komisii v tomto smere. 
 
Pokiaľ ide o moje predchádzajúce pridelenie, verím, že som v dobrej pozícii, aby som chápal dôležitosť programu ISA2 a jeho príspevku 
k interoperabilite a modernizácii verejného sektora v Európe, a plne si uvedomujem úlohu programu ISA2 v predchádzaní znásobovania 
úsilia medzi orgánmi správy a v rámci môjho nového pridelenia budem pokračovať na základe pokroku dosiahnutého v tejto oblasti v tom, 
aby som zabezpečil, že budú pridelené potrebné zdroje a že Komisia bude  mať prospech z usmernení a riešení ISA2 a že sa zabráni 
zdvojeniu zdrojov. Európsky parlament bude môcť sledovať pokrok v jeho vykonávaní najmä prostredníctvom ročného podávania správ, 
ktoré sa vyžaduje podľa rozhodnutia o programe ISA2 (článok 13). 
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Pre vykonanie niektorých opatrení plánovaných Komisiou, ktoré som už opísal, bude mať veľkú hodnotu súbor iniciatív Európskeho 
parlamentu prostredníctvom rozpočtových pilotných projektov a prípravných opatrení. Najmä nové prípravné opatrenia (na základe 
súvisiacich pilotných projektov) týkajúce sa riadenia a kvality softvérového kódu – vykonávanie auditu bezplatného a slobodného softvéru 
a šifrovaných elektronických komunikácií inštitúcií EÚ – zjednodušia realizáciu riešení slobodného softvéru, pričom sa zabezpečí potrebná 
úroveň bezpečnosti a ochrany inštitúcií EÚ a používateľov všeobecne. Okrem toho, nové pilotné projekty „Nové technológie a nástroje IKT 
pre vykonávanie a zjednodušenie európskych iniciatív občanov“ a „Využívanie online technológií elektronickej totožnosti a elektronických 
podpisov vykonávaním nariadenia eIDAS Európskym parlamentom a Komisiou“ poskytne veľmi vítané prostriedky pre prácu Komisie 
v tejto oblasti. 
 
 

 
6.  

 
Aké je vaše hodnotenie súčasných regulácií týkajúcich sa rovnakého zaobchádzania so zamestnancami bez ohľadu na 
sexuálnu orientáciu a ako prispejete k rovnakému zaobchádzaniu so zamestnancami Komisie, najmä s členmi LGBTI 
komunity? 
 
Pokiaľ ide o zamestnancov z LGBTI komunity, Komisia prísne dodržiava politiku nediskriminácie. Vnútorné predpisy a postupy Komisie 
v oblasti ľudských zdrojov sú navrhnuté a uplatňujú sa tak, aby sa dodržiavala zásada nediskriminácie. Osobne som počas mojej politickej 
kariéry vždy podporoval politiky a právne predpisy v prospech LGBTI. 

Podľa služobného poriadku môže Komisia takisto uznať registrované partnerstvá uznané príslušnými orgánmi členského štátu, s cieľom 
umožniť príslušným zamestnancom dostávať časť nárokov (čiastočná rovnocennosť medzi partnermi a manželmi) alebo všetky nároky 
(úplná rovnocennosť medzi partnermi a manželmi), ktoré sa poskytujú zosobášeným úradníkom a zamestnancom podľa služobného 
poriadku. Úplná rovnocennosť je udelená najmä registrovaným homosexuálnym partnerom, ktorí nemajú prístup k zákonnému sobášu 
v členskom štáte, čo sa posudzuje na základe právnych predpisov vzťahujúcich sa na pár podľa ich štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska. 

Zamestnanci, ktorí sú vystavení obťažovaniu alebo nevhodnému správaniu, a to aj v súvislosti s problematikou sexuálnej orientácie, majú 
možnosť požiadať o pomoc prostredníctvom neformálneho konania, v rámci ktorého zasahuje sieť osobitne vyškolených dôverných 
poradcov s cieľom vyriešiť konflikt a podporiť obeť, alebo prostredníctvom formálneho konania, v ktorom sa vykoná prešetrenie a môžu byť 
prijaté disciplinárne opatrenia. 

Bez toho, aby sa opomínali rovnaké príležitosti, som pevne presvedčený, že by sme mali schváliť prístup založený na vyzretejšej koncepcii 
organizačného vývoja, ktorým je rozmanitosť a inklúzia. Inkluzívne pracovné prostredie je také, v ktorom nikto necíti potrebu skrývať 
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akýkoľvek prvok svojej identity, a to ani v súvislosti so sexuálnou orientáciou, zo strachu z diskriminácie. Pracovná kultúra založená na 
hodnotách rozmanitosti a inklúzie sa môže znova posilniť, napríklad osvetovými podujatiami alebo odbornou prípravou v otázkach 
rozmanitosti vrátane aspektov LGBTI. 

Plne si uvedomujem, že zamestnanci z LGBTI komunity môžu mať osobitné obavy a zažívať praktické ťažkosti. Som plne odhodlaný 
počúvať ich. Viem, že v tomto smere môžem počítať s neziskovými združeniami, napríklad EGALITE (Equality for Gays And Lesbians in 
The European institutions – Rovnosť pre gejov a lesby v európskych inštitúciách), že sprostredkujú obavy LGBTI komunity 
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