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SLYŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY PRO NOMINOVANÉHO 
KANDIDÁTA NA KOMISAŘE 

Güntera VERHEUGENA 

(Podnikání a průmysl) 

Část A – Obecné otázky 
 

I. Osobní a profesní údaje 

1. Která hlediska Vaší osobní kvalifikace a dosavadních profesních 
zkušeností byla podle Vás obzvláště důležitá v souvislosti s Vaší 
nominací a budoucí funkcí komisaře?  

Od roku 1974 jsem se nepřetržitě zabýval mezinárodními, a zejména evropskými záležitostmi 
a v posledních 30 letech jsem zastával různé význačné politické funkce. Zvláštní zájem jsem 
vždy věnoval zahraniční politice, bezpečnostní politice a mezinárodní hospodářské politice. 
Jako poslanec německého Bundestagu a člen německé vlády jsem získal důkladnou znalost a 
nasbíral zkušenosti v těchto oblastech. Povinnosti evropského komisaře odpovědného za 
rozšíření představovaly důležitou etapu mého politického a profesního života. Musel jsem 
jednat jako spravedlivý prostředník mezi zájmy EU a jejích budoucích členských států při 
provádění předvstupní strategie a při vedení jednání o rozšíření. Tento úkol rovněž spočíval 
v napomáhání kandidátským zemím při provádění transformace jejich politického systému a 
jejich ekonomik, mimo jiné prostřednictvím makroekonomické reformy a restrukturalizace 
jejich průmyslových odvětví. Úzká koordinace a intenzivní kontakty se všemi příslušnými 
partnery byly klíčovými faktory úspěchu. Jako člen Komise Romana Prodiho jsem se navíc 
nepřetržitě podílel na rozhodovacím procesu, včetně úlohy Komise v lisabonské strategii. 
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II. Nezávislost 

2. Jak chápete povinnost vykonávat svou funkci zcela nezávisle a jak si 
představujete konkrétní uplatňování této zásady v každodenní praxi? 

Ustanovení čl. 213 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství stanoví, že členové 
Evropské komise jsou povinni vykonávat svou funkci zcela nezávisle, zdržet se jakéhokoliv 
jednání neslučitelného s povahou své funkce a během svého funkčního období nevykonávat 
žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost. Plně se ztotožňuji s těmito 
zásadami a přijmu rovněž všechna nezbytná opatření k tomu, abych zabránil jakémukoli 
možnému střetu zájmů při plnění svých povinností. Bude-li moje nominace potvrzena, složím 
odpovídající přísahu před Soudním dvorem. Při výkonu všech svých činností budu ctít ducha i 
literu této přísahy. Jsem rovněž pevně přesvědčen o tom, že obecný zájem Unie vyžaduje 
nejprve zvážit veškeré zájmy, které jsou v sázce, a to bez ohledu na jejich původ (národní, 
regionální, profesionální), a během svého dosavadního působení ve funkci člena Evropské 
komise jsem se naučil pozitivně vnímat přidanou hodnotu řádného slyšení všech 
zainteresovaných stran před přijetím konečného rozhodnutí. 

3. Můžete Evropskému parlamentu poskytnout podrobné informace 
o svých nedávných i současných obchodních, finančních či politických 
zájmech a funkcích a o jiných závazcích, které by mohly být v rozporu 
s Vašimi budoucími povinnostmi? 

V souladu s Kodexem chování komisaře musí komisaři učinit prohlášení o jakýchkoli 
finančních zájmech nebo majetku, jež by mohly vést ke střetu zájmů při plnění jejich 
povinností. Tento přístup zcela schvaluji. Navíc bych rád zdůraznil, že tento přístup je klíčový 
pro to, aby se zajistila úplná transparentnost ve všech orgánech a důvěryhodnost osob s 
politickým mandátem. Jak je vidno z mého prohlášení o zájmech, jež bude zveřejněno, ani já 
ani má manželka nevlastníme nic, co by mohlo vést ke střetu zájmů s mými povinnostmi. Má 
manželka se nevěnuje žádné profesní činnosti, pouze charitativní práci. 

III. Budoucnost Evropské unie 

4. Je zřejmé, že až do úplné ratifikace Ústavní smlouvy jsou Komise a její 
členové vázáni stávajícími smlouvami. Které kroky nicméně může podle 
Vás Komise učinit ihned po přijetí Ústavní smlouvy, aniž by musela 
čekat na její formální ratifikaci? 

Velmi vítám přijetí Evropské ústavy hlavami států nebo předsedů vlád v červnu 2004 a věřím, 
že nám nová Ústava poskytne prostředky k dosažení prosperity a míru pro téměř půl miliardy 
občanů po celém, z velké části sjednoceném, evropském kontinentu. Domnívám se, že 
přesvědčit naše občany a národní parlamenty není pouze formalita podle mezinárodního 



 – 3 –

práva; je to především příležitost pevně se angažovat v demokratické a transparentnější 
Evropě. 

Hodlám aktivně přispívat k informování občanů o nové Ústavě. Jsem připraven zhostit se své 
úlohy. 

V tomto ohledu budou zřejmě nezbytné přípravné práce k některým tématům, jimž se Ústava 
věnuje. Pokud jde o mou budoucí oblast, za kterou ponesu odpovědnost, Ústava zavádí nový 
právní základ pro politiku Evropské unie v oblasti vesmíru. Probíhající činnosti v této oblasti, 
zejména provádění plánu ohlášeného Komisí v roce 2003, budou přispívat k plánování 
budoucích akcí v rámci politiky v oblasti vesmíru. Obecněji by Komise měla ve svých akcích 
a návrzích brát v úvahu hlediska nové Ústavy, aniž by byl dotčen výsledek vnitrostátních 
ratifikačních procesů. Tam, kde je to možné a vhodné, by měl být respektován duch Ústavy. 

5. Lisabonská strategie je desetiletá strategie, jejímž cílem je vytvořit 
z Evropské unie do roku 2010 oblast s nejdynamičtější, nejvíce 
konkurenceschopnou a trvale udržitelnou ekonomikou na světě. 
Lisabonská strategie zahrnuje tři pilíře udržitelného rozvoje: 
ekonomiku, sociální otázky a životní prostředí. Termín 2010 vyprší 
v průběhu Vašeho mandátu. Jaký postup byste jako komisař zvolil pro 
zajištění rychlejšího dosažení lisabonských cílů, a jaké by podle Vás 
měly být hlavní priority tohoto procesu? 

Lisabonská strategie je strategickou volbou EU s cílem zachovat evropský model 
ve 21. století a uhájit jeho hospodářský význam v globálním kontextu. Po čtyřech letech 
provádění jak na úrovni EU, tak v jednotlivých členských státech je však situace dalece 
vzdálena uspokojivému stavu a bude velkou výzvou dosáhnout strategických cílů Unie 
vytyčených v Lisabonu již do roku 2010. 

Analýza situace ukazuje zklamání z růstu výkonnosti Unie, který je stále více alarmující, 
neboť čelíme nejen naléhavé výzvě související se stárnutím obyvatelstva, ale rovněž silnější 
globální konkurenci a nově se objevujícím konkurenčním tlakům nových soutěžitelů. 
Politická vůle k dosažení lisabonských cílů a široce sdílený smysl pro vlastnictví budou 
zásadní pro překonání značného realizačního rozdílu, který musíme připustit v tomto 
okamžiku. Evropský parlament, sociální partneři a evropští občané jako celek jsou 
nepostradatelnými spojenci pro úspěšné uskutečnění lisabonské strategie. I nadále musí být 
zlepšována soudržnost akce Společenství a měly by být posilovány synergie mezi akcemi na 
národní úrovni a na úrovni Společenství. Existuje rovněž další prostor pro zdokonalování 
otevřené metody koordinace, zejména v případě výměn osvědčených postupů. 

Rok 2005 je mezníkem v půli cesty, pokud jde o časový horizont lisabonské strategie, a je 
příležitostí k sestavení přehledu o pokroku EU učiněném směrem k souboru cílů roku 2010. 
Schůzka v březnu 2005 musí být okamžikem, kdy bude nejen sestaven přehled, ale spíše bude 
lisabonská strategie vážně přezkoumána, aby jí byly dány nové a čerstvé impulsy. V tomto 
ohledu Evropská rada požádala Komisi naposledy v březnu 2004 o vytvoření skupiny na 
vysoké úrovni, které předsedá Wim Kok, aby provedla celkové posouzení lisabonského 
procesu a aby navrhla doporučení pro zlepšení jeho úrovně realizace. Výsledná zpráva bude 
představovat významný příspěvek k přípravě střednědobého přezkumu lisabonské strategie v 
roce 2005 a měla by být k dispozici, ještě než budou vyvozeny závěry. Podle mého názoru je 
důležité zdůraznit, že klíčovými slovy úspěchu je spoluvlastnictví a sdílená odpovědnost za 
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proreformně orientovanou politiku zaměřenou na dosažení růstu, na konkurenceschopnost a 
zaměstnanost. 

V důsledku toho musíme z dlouhého seznamu cílů souvisejících se strategií vybrat strategické 
priority založené na pečlivé analýze současných hospodářských souvislostí v EU i na 
mezinárodní úrovni. Měli bychom rovněž využít výhod nedávného rozšíření. Musíme klást 
důraz na podporu konkurenceschopnosti s cílem zvýšit růst a zaměstnanost. 

Pevně věřím, že rozšíření nabízí důležité nové příležitosti nejen jako důsledek rozšíření 
vnitřního trhu, ale rovněž protože nabízí možnosti přeskupení hodnotových řetězců přes 
velkou část kontinentu. Nové členské státy jsou navíc proreformně orientované a přinášejí 
přidanou hodnotu do výměny osvědčených postupů. Nadchází proto správný okamžik 
konsolidovat stávající silné stránky a dále na nich stavět. 

Podle mého názoru hrají evropská průmyslová odvětví, zejména zpracovatelský průmysl a 
malé a střední podniky, klíčovou roli, pokud jde o prosperitu Evropy. Jsem proto přesvědčen, 
že musíme přizpůsobit své politiky měnícímu se mezinárodnímu prostředí a výzvám a že se 
musíme více zaměřit na konkurenceschopnost. Měli bychom si udělat přehled toho, v čem je 
Unie složená z 25 členských států již na světové úrovni, a dále zaměřit svou pozornost na to, 
v čem by Unie složená z 25 členských států mohla rychle dostihnout ty, kteří podávají v 
globálním měřítku nejlepší výkon. To vyžaduje důkladnou analýzu odvětví a poté vhodná 
rozhodnutí. V této souvislosti by evropská politika v oblasti vesmíru a zvýšené evropské úsilí 
o vysoce výkonné průmyslové odvětví bezpečnosti a obrany mohly být rozhodující. 

Dalším klíčovým pojmem je „lepší regulace“. Musíme vytvořit příznivé prostředí pro 
evropská průmyslová odvětví, včetně malých a středních podniků a služeb, které podporuje 
konkurenceschopnost. Rovněž bychom měli přemýšlet o tom, jak lépe podporovat snahy 
evropských průmyslových odvětví o zvýšenou sociální odpovědnost podniků a udržitelný 
rozvoj. Dotvoření vnitřního trhu sice přispívá ke stabilnímu a předvídatelnému právnímu 
prostředí, avšak musíme být více ostražití, pokud jde o evropské právní předpisy, a měli 
bychom proto vždy konzultovat širokou veřejnost. Kromě toho bychom měli dále rozvíjet 
koncept posuzování dopadů, který by nám umožnil zohlednit dopad legislativních návrhů na 
konkurenceschopnost evropského hospodářství. 

Posilování znalostního rozměru je i nadále základním předpokladem pro náš úspěch. 
Kapitálem Evropy je vysoce kvalifikovaná pracovní síla, ale již se objevují první náznaky 
nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Zde je třeba urychleně jednat. Vysoce kvalitní 
vzdělání a celoživotní učení jsou důležité pro dobré podnikatelské prostředí a jsou 
předpokladem pro lepší pracovní místa a jejich větší množství. Musíme zvýšit podíl žen na 
trhu práce a tam, kde je to možné, bychom měli podporovat prostředí vstřícné dětem a 
rodinám. Zvyšovat dynamiku reforem rovněž znamená posilovat úsilí v oblasti výzkumu, 
inovace a podnikatelského ducha. 

Lisabonská strategie může mít úspěch pouze jako integrující proces a pro něj je zásadní 
podpora občanů, sociálních partnerů a zainteresovaných subjektů. Jsem si plně vědom toho, 
že proreformní politika může mít krátkodobé negativní vedlejší efekty a že může vést 
k sociálním těžkostem. Musíme být však ke svým občanům upřímní a objasnit jim, že jsme 
zahájili reformní proces, abychom zachovali to, co nazýváme evropským modelem. 
Potřebujeme společné poselství o obnoveném zavázání se k uskutečnění lisabonských cílů, jež 
je rovnocenně sdíleno evropskými institucemi a členskými státy. Jak na evropské, tak na 
národní úrovni potřebujeme politiku vedenou strategickými potřebami a měli bychom ctít ty, 
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kteří nesou toto břemeno na svých bedrech. Informace a komunikace jsou rovněž důležité pro 
získání podpory veřejnosti a dosažení konečného úspěchu. 

6. Jak chcete zlepšit obraz Komise v očích veřejnosti? 

Vítám rozhodnutí nominovaného předsedy Komise svěřit celkovou odpovědnost 
za komunikaci s veřejností Margot Wallströmové.  Po pětileté zkušenosti jako člen úřadující 
Komise považuji za nezbytné, aby Evropská komise měla svou tvář a aby komunikační 
rozměr byl podporován jako pevná součást všech politik. Je třeba, aby byl aspekt komunikace 
průběžně zohledňován ve všech politikách: od počáteční fáze návrhu až po fázi provádění. To 
není žádné byrokratické cvičení. Vyžaduje to spoluúčast a závazek všech zúčastněných 
(komisařů, poslanců Evropského parlamentu, národních parlamentů a členů národních vlád). 

Mám v úmyslu vysvětlovat základní principy mně svěřené oblasti při všech příležitostech a 
návštěvách, jež se mi v Bruselu a v členských státech naskytnou. Souběžně s tím se budu 
snažit vyhledávat příležitosti k návštěvám na místě a budu se zapojovat do diskusí s občany 
všech věkových skupin o Evropě obecně, o jejím účelu a funkci. Musíme ukázat, že 
s Evropou je svázán život každého jednotlivce v členských státech, a obdobně musíme 
pochopit, že názory, vnímání a otázky občanů jsou zase svázány s naší prací v Bruselu. 
Domnívám se, že zviditelnění, jehož jsem dosáhl v deseti nových členských státech 
prostřednictvím své současné funkce komisaře odpovědného za rozšíření, mi napomůže 
v účasti na takovém dialogu. 

IV. Demokratická odpovědnost vůči Evropskému parlamentu 

7. Jakou budete mít dle Vašeho názoru odpovědnost vůči Evropskému 
parlamentu? 

Evropský parlament jako jediný přímo volený a proto demokraticky plně legitimní orgán EU 
zastupuje obyvatele členských států EU. Odpovědnost jednotlivých členů Komise a celého 
sboru vůči Evropskému parlamentu má proto zásadní význam a je nepostradatelným 
demokratickým prvkem v rámci Evropské unie. 

Evropský parlament navíc byl a je nadále motorem evropské integrace. Vyjadřuje vůli 
a rovněž vizi evropských občanů a přibližuje Evropu svým občanům. Velmi vítám neustálé 
posilování pravomocí a vlivu Evropského parlamentu v minulosti a zejména příslušná 
ustanovení návrhu Ústavy. Zastávám však názor, že proces demokratizace uvnitř EU ještě 
není ukončen. 

Jak z institucionálního, tak z politického hlediska je Evropský parlament přirozeným 
spojencem Komise. Pro úspěch evropské integrace obecně, ale rovněž pro kvalitu evropských 
právních předpisů je zásadní, aby Komise a její členové pozorně naslouchali hlasu Parlamentu 
a s vážností zvažovali jeho návrhy a obavy. Nejužší možná spolupráce a konstruktivní 
politický dialog jsou pro to základními předpoklady a já jsem k nim plně připraven, jak dále 
uvádím v odpovědích na otázky 7 a 8. 
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a. Domníváte se z čistě politického hlediska,že by v případě záporného 
závěru slyšení měl dotyčný nominovaný komisař vzít svou kandidaturu 
zpět? 

Slyšení jsou rozhodujícím krokem v postupu stanoveném Parlamentem jako součást 
postupu schvalování členů nové Komise.  Slyšení posilují demokratickou legitimitu 
nové Komise. Domnívám se rovněž, že slyšení poskytují důležitou příležitost pro 
vytváření důvěry mezi Parlamentem a komisaři a jsem si plně vědom toho, 
že úspěch práce Komise je zaručen pouze tehdy, pokud je práce založena na důvěře 
Evropského parlamentu. Ze všech těchto důvodů beru tento důležitý postup velmi 
vážně. Úkolem nominovaného předsedy Komise je zhodnotit situaci a vyvodit 
příslušné závěry v případě, že by slyšení vedlo k negativnímu závěru. V případě 
negativního závěru slyšení budu plně akceptovat zásady definované v Rámcové 
dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí, podle nichž může 
předseda Komise vyzvat člena Komise, aby odstoupil, pokud Parlament jemu nebo jí 
vyjádří nedůvěru. Kromě toho zůstává v pravomoci nového předsedy vyzvat 
komisaře k odstoupení, pokud on/ona zjevně nepodává dostatečný výkon nebo 
neplní své povinnosti zakotvené ve Smlouvě, jak oznámil nominovaný předseda 
Komise ve svém nedávném projevu před Parlamentem. 

b Do jaké míry jste podle Vás zodpovědný za odpovědi poskytované 
Parlamentu Vašimi službami, které si vyžádal Petiční výbor nebo další 
výbory Parlamentu? Do jaké míry jste podle Vás odpovědný 
za předešlá konání nebo opomenutí Komise, vyzve-li vás Parlament, 
abyste je zdůvodnil nebo vysvětlil? 

Plně se ztotožňuji s Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem 
a Komisí, která jasně stanoví, že „aniž je dotčena zásada kolektivní odpovědnosti 
Komise, každý komisař nese politickou odpovědnost za činnost v oblasti, která je 
mu svěřena“. 

V souladu s Kodexem chování komisaře jsem sboru zodpovědný za svou činnost 
a za činnost svého odboru. Na druhou stranu je generální ředitel zodpovědný mně 
a sboru za řádné provádění pokynů stanovených sborem a mnou a zejména za řízení 
generálního ředitelství nebo služby v souladu s rozdělením pravomocí. 

Při převzetí úřadu se ujistím, že budu plně informován svým generálním ředitelstvím 
o oblasti působnosti, příslušných pravomocích, problémech a rizicích spojených 
s každodenní prací. Pokud by se vyskytnul problém, provedl bych pečlivé 
vyhodnocení situace, a pokud by to bylo nutné, přijal bych ta opatření, která spadají 
do mé působnosti, nebo bych urychleně navrhnul akce na odstranění problému 
spadajícího do mé působnosti a urychleně provedl všechna opatření, o kterých by 
rozhodl sbor. 

Mimořádně důležité je nicméně – rovněž v souladu se závazkem Komise zajistit 
transparentnost a řádné informování Parlamentu – informovat Parlament o všech 
aktuálních podstatných změnách nebo úpravách, jejichž provedení považuji 
za důležité, zejména pokud by tato nová opatření byla zaměřena na zlepšení situace. 

Při respektování zásady kolektivní odpovědnosti se budu současně snažit o zajištění 
institucionální kontinuity a soudržnosti, zejména v oblasti mé působnosti. Nebudu 
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však váhat navrhovat změny politiky, za niž odpovídám, které budou považovány 
za nezbytné; bylo by poté věcí sboru o nich rozhodnout. 

c Co rozumíte pod pojmem politické odpovědnosti vůči Parlamentu 
za činnosti Vašeho generálního (generálních) ředitelství? Jaké kroky 
hodláte učinit pro zajištění dobrého řízení generálního (generálních) 
ředitelství? 

Vztahy s mým generálním ředitelstvím a dalšími mně podřízenými službami budou 
založeny na loajalitě, důvěře a transparentnosti. 

Převezmu v rámci Komise politickou odpovědnost za provádění politik v mé oblasti 
působnosti a za jejich řízení generálním ředitelstvím pro podnikání a průmysl 
v souladu s rámcovou dohodou. 

Stejně jako v předchozí Komisi požádám mně podřízeného generálního ředitele, aby 
schválil popis úkolů („mission statement“), který stanoví rozsah mého mandátu, 
jakož i naše příslušné úlohy a odpovědnost a jednací řád pro naši spolupráci. 

V souladu s Kodexem chování komisaře je každý komisař/komisařka zodpovědný/á 
sboru za svou činnost a za činnost svého odboru. Na druhou stranu je generální 
ředitel zodpovědný komisaři a sboru za řádné provádění pokynů stanovených 
sborem a komisařem. To zahrnuje zejména řízení generálního ředitelství v souladu 
s rozdělením pravomocí, jak je definuje služební řád, finanční nařízení, jednací řád 
a pravidla stanovená v rámci správní a finanční reformy Komise. 

Pokud jde o vztahy mezi komisaři a jejich službami, kodex chování objasňuje 
a rozšiřuje povinnost generálních ředitelů a služeb informovat komisaře. Je třeba 
rovněž upozornit na to, že vedoucí kabinetu a generální ředitel mají povinnost se 
navzájem plně informovat o externích kontaktech ohledně případů spadajících 
do mé oblasti úkolů. 

Pokud jde o vnitřní komunikaci, Komise již provedla akční plán zaměřený 
na zlepšení vnitřní komunikace a informování komisařů. 

8. Jakou důležitost přisuzujete interinstitucionální spolupráci (Komise – 
Parlament), a to především s parlamentními výbory činnými v oblasti, 
za kterou jste zodpovědný? Jak v těchto nových souvislostech chápete 
průhlednost v interinstitucionálním legislativním procesu mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí a v interinstitucionálních 
vztazích obecně? 

Provádění interinstitucionální spolupráce pokládám za nanejvýš důležité, je nepostradatelná 
pro zajištění fungování evropského institucionálního systému, efektivity a legitimity 
rozhodovacího procesu v EU, jakož i pro provádění zásady „dobré správy věcí veřejných“ 
(„good governance“). Interinstitucionální spolupráce by měla být založena na otevřenosti, 
průhlednosti, vzájemné důvěře, efektivitě, nepřetržitém dialogu, pravidelném podávání zpráv 
a výměně informací. 
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V této souvislosti potvrzuji a podporuji závazky Komise, které na sebe již vzala v Rámcové 
dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí. 

Průhlednost a otevřenost umožňují větší účast občanů na rozhodovacím procesu a rovněž 
zaručují, že správa je více legitimní a více zodpovědná vůči občanům a jejich voleným 
zástupcům. Průhlednost přispívá k posilování efektivity a dobré správy věcí veřejných a je 
základním předpokladem řádné interinstitucionální spolupráce. Průhlednost je rovněž důležitá 
pro zlepšování kvality tvorby právních předpisů a pro provádění zásad demokratické 
legitimity, subsidiarity, proporcionality a právní jistoty. Ze všech těchto důvodů vítám již 
dosažený pokrok ve snaze o větší otevřenost, průhlednost a lepší přístupnost v práci institucí 
EU, jak s ohledem na veřejnost tak také mezi institucemi samotnými, a plně souhlasím se 
zásadami a pravidly, o něž se opírá nařízení 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům. 

Rovněž vítám a schvaluji závazky, které na sebe vzala Komise, Rada a Parlament 
v Interinstitucionální dohodě o zlepšení tvorby právních předpisů. Budu ctít a plně 
respektovat všechny závazky, které na sebe Komise v tomto ohledu vzala, a zaváži se řádně 
provádět stávající ustanovení obsažená v různých dohodách a zlepšovat průhlednost a tok 
informací v mé každodenní práci komisaře. 

Jako komisař pro rozšíření jsem navázal úzkou spolupráci s předchozím Evropským 
parlamentem a jsem pevně rozhodnut tak nadále činit s tímto Parlamentem. Považuji za svou 
povinnost být co nejotevřenější vůči Evropskému parlamentu a zejména vůči příslušnému 
výboru (výborům). Potvrzuji, že jsem členům výboru k dispozici. Kromě toho považuji za 
svou povinnost dostavit se před Evropský parlament, je-li to požadováno, a rád bych poukázal 
na to, že jsem tuto povinnost plnil v průběhu funkčního období předchozího Parlamentu. 
Během uplynulého funkčního období jsem vystoupil celkem 19krát před Výborem pro 
zahraniční věci, během posledních pěti let jsem se pravidelně účastnil zasedání Smíšených 
parlamentních výborů a navštěvoval jsem plenární zasedání vždy, když byly projednávány 
záležitosti, pro něž jsem byl příslušný jako člen úřadující Komise. 

Jsem připraven poskytnout ústně a/nebo písemně informace o všech oblastech, za něž jsem 
odpovědný v rámci Komise. Jsem připraven předložit příslušným výborům zprávu a 
diskutovat s nimi, kdykoli si to budou přát, a jsem ochoten zohlednit vyjádřená stanoviska a 
obavy.  Považuji toto slyšení za první příležitost k navázání dobrých pracovních vztahů se 
„svým“ výborem, vztahů založených na vzájemné důvěře a respektu. 

V. Rovný přístup 

9. Jaká konkrétní opatření považujete v oblasti své působnosti za nezbytná 
pro zajištění rovného přístupu k mužům a ženám? Máte vypracovanou 
konkrétní strategii politiky rovného přístupu? Jaké finanční a lidské 
zdroje budou ve Vašem úřadu nutné pro zavedení této politiky? 

Rovnoprávnost žen a mužů je jádrem zásady rovného přístupu. Proto musejí všechny instituce 
EU a členské státy začlenit hledisko rovnoprávnosti žen a mužů do všech oblastí politik a do 
všech fází a úrovní vytváření politických rozhodnutí. Jako komisař pro rozšíření jsem kladl 
velký osobní důraz na otázku rovnoprávnosti žen a mužů, jež je neodmyslitelnou složkou 
lidských práv. Rozvinul jsem úzkou spolupráci s Výborem Evropského parlamentu pro práva 
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žen a rovnost pohlaví a s příslušnými nevládními organizacemi a jsem pevně odhodlán nadále 
pokračovat v této úzké spolupráci. 

Dostupné analýzy stále dokládají, že ve většině oblastí politik existují podstatné rozdíly 
specifické pro pohlaví, a zdůrazňují, že je i nadále třeba ostražitosti. Existují jasné důkazy 
pomalu postupujícího pokroku směrem ke stírání rozdílů v některých oblastech, např. 
zaměstnanost nebo oblast podnikání. Uskutečnění cílů lisabonské strategie, zejména zvýšení 
procenta zaměstnanosti žen a podpora podnikatelek, by mohlo být v tomto ohledu 
rozhodující. Následujíce Evropskou radu, která na svém zasedání v červnu tohoto roku 
podpořila vytvoření Evropského institutu pro rovnoprávnost pohlaví (Gender Institute), a 
s ohledem na lisabonské cíle je Komise nyní vyzvána, aby do konce tohoto roku předložila 
odpovídající návrh. Institut by měl prostřednictvím činností, jako je shromažďování dat, šíření 
informací a zvyšování povědomí, velkou měrou přispívat k vytvoření základny nezbytné pro 
plné provádění rovného přístupu v EU. 

GŘ podnikání se již začalo zabývat otázkami podnikání žen prostřednictvím akce BEST-
projekt „Podpora podnikání mezi ženami“ ve 28 zemích EU/EHP a v kandidátských zemích. 
Tento projekt zjišťuje osvědčené postupy týkající se podpory podnikání žen ve vztahu 
k zakládání podniků, informování/poradenství, školení, instruktáži, financování a sítím. V 
rámci činností navazujících na tento projekt Komise povzbuzuje členské státy k tomu, aby si 
vzaly ponaučení z nalezených osvědčených postupů a aby uplatňovaly tyto poznatky na 
národní a regionální úrovni. Na základě akce BEST-projekt a Komisí nedávno přijatého 
„Akčního plánu pro podnikání“ se plánuje několik zasedání odborníků k příslušným 
otázkám, např. přístup podnikatelek k finančním prostředkům a vytváření sítí. V červnu 
2004 se v Bruselu konalo zasedání odborníků pod názvem „Sociální ochrana podnikatelek, 
žen vykonávajících svobodná povolání a napomáhajících partnerů“. 

V rámci „Akčního plánu pro podnikání“ bude nezbytná další práce v oblasti sociální 
ochrany podnikatelů. Komise hodlá zejména založit pracovní skupinu s odborníky 
z členských států a zahájit studii na téma sociální ochrany nových podnikatelů, včetně žen. 
Rovněž se plánuje zahájení provozu zvláštní internetové stránky na podporu podnikání žen 
na internetové stránce GŘ podnikání. 

Jsem si plně vědom toho, že pro další posilování rovného přístupu při provádění lisabonské 
agendy bude třeba úzká spolupráce s komisařem odpovědným za rovné příležitosti, s 
Výborem Parlamentu pro práva žen, jakož i s příslušnými nevládními organizacemi. 
Rozhodující význam bude mít rovněž co nejužší spolupráce s Evropskou sítí pro podporu 
podnikání žen (WES), profesními organizacemi a sítěmi pro ženy podnikatelky a s 
mezinárodními organizacemi, jako je OECD a ILO a UNECE. 

Evropská Komise uplatňuje politiku rovných příležitostí. Nový služební řád formálně 
předepisuje rovnoprávnost žen a mužů a stanoví, že úplná rovnoprávnost v praxi je jedním 
z cílů institucí. Rovný přístup uvnitř GŘ podnikání sleduje tuto novou politiku Komise a je 
nyní založen na třech pilířích: školení týkající se rovného přístupu, plán rovných příležitostí 
a zahájení vytváření sítí na místní úrovni. Při plném respektování správní odpovědnosti 
generálního ředitele budu politicky podporovat všechny jeho iniciativy, které si kladou za 
cíl zlepšit rovnoprávnost žen a mužů. Složení mého kabinetu bude sloužit jako dobrý 
příklad rovnoprávnosti žen a mužů. 
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