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ODPOWIEDZI KANDYDATA NA KOMISARZA

NA PYTANIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Maroš ŠEFČOVIČ

(stosunki międzyinstytucjonalne i administracja)

Ogólne kompetencje, zaangażowanie w sprawę europejską, niezależność osobista

1. Jakie aspekty Pańskich kwalifikacji i doświadczenia mają szczególne znaczenie dla 
bycia komisarzem i promowania ogólnego interesu europejskiego, zwłaszcza w 
obszarze, za który byłby Pan odpowiedzialny? Co skłania Pana do ubiegania się to 
o stanowisko? W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim 
swoją niezależność oraz zapewnić, że wszelka działalność prowadzona w 
przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie poddawać w wątpliwość 
sprawowanych przez Pana obowiązków w Komisji?

W sprawy UE aktywnie zaangażowany jestem już od prawie 15 lat, kiedy to po ukończeniu 
studiów w zakresie stosunków międzynarodowych, w 1990 r. rozpocząłem pracę w służbach 
dyplomatycznych. Największym zaszczytem była dla mnie możliwość aktywnego udziału w 
wydarzeniach, gdy Słowacja, po wielu trudnych latach, podjęła zdecydowaną decyzję o 
integracji z UE i kolejno zaliczała najważniejsze etapy na drodze do członkostwa w UE. 
Miałem okazję z bardzo bliska przyglądać się, jak w znaczący i pozytywny sposób zmienia 
się mój kraj. 20 lat temu, kiedy rozpoczynałem swoją karierę dyplomatyczną, nie byłbym w 
stanie uwierzyć, że Słowacja tak szybko stanie się pełnoprawnym, demokratycznym 
członkiem pozbawionej granic Unii, a jej obywatele będą posługiwać się wspólną europejską 
walutą. To bardzo wyraźny dowód na to, że Unia posiada wielką siłę motywującą do 
transformacji, co jeszcze bardziej przekonuje mnie o atrakcyjności i potencjale integracji 
europejskiej. U podstaw mojej motywacji do stania się członkiem kolegium leży głębokie 
przekonanie, że integracja europejska może przynieść Europie jeszcze większe korzyści w 
przyszłości, uczynić ją jeszcze silniejszą i bliższą obywatelom. 

W ciągu 5 lat sprawowania funkcji stałego przedstawiciela Republiki Słowackiej przy UE, a 
także w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to pełniłem funkcję komisarza, zdobyłem 
dogłębną wiedzę o instytucjach UE. Praca na tych stanowiskach unaoczniła mi złożoność, a 
także rosnące znaczenie stosunków międzyinstytucjonalnych. Dzięki udziałowi w 
konferencjach międzyinstytucjonalnych i w pracach nad traktatem lizbońskim jestem w pełni 
świadomy, jak różnorodnym zadaniom i wyzwaniom będziemy musieli stawić czoła, 
wprowadzając go w życie. Traktat lizboński, wzmacniając między innymi rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie legislacyjnym, spowodował, że stosunki międzyinstytucjonalne 
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weszły w nowy, jakościowo lepszy etap. Gorąco pragnę przyczyniać się do sprawnego 
wprowadzania w życie postanowień traktatu lizbońskiego w celu jeszcze większego 
zacieśnienia współpracy międzyinstytucjonalnej. W trakcie licznych kontaktów z instytucjami 
europejskimi mogłem także przekonać się, że największym atutem instytucji są ich 
pracownicy. Sam w przeszłości kierowałem dużymi zespołami pracowników i jestem 
przekonany, że stojące przed nami wyzwania spowodują dalsze podwyższenie standardów 
odnoszących się do administracji i personelu. Dopilnuję w związku z tym, aby pracownicy 
Komisji Europejskiej byli wysoko wykwalifikowani, zmotywowani, dobrze przygotowani i 
hołdujący zasadzie przejrzystości.
Jestem w pełni świadomy zobowiązań określonych w art. 17 ust. 3 TUE, art. 245 TFUE i 
Kodeksie postępowania komisarzy, ustanawiającym podstawowe gwarancje niezależności i 
zasady etyki zawodowej, których członkowie Komisji powinni przestrzegać. Zobowiązuję się 
w pełni przestrzegać wszystkich tych postanowień. Zobowiązuję się zwłaszcza nie 
przyjmować instrukcji od żadnego rządu lub jakiegokolwiek organu, powstrzymać się od 
wszelkich czynności niezgodnych z charakterem mojej funkcji, a podczas pełnienia swych 
obowiązków nie wykonywać żadnej zarobkowej czy niezarobkowej działalności. 
Zobowiązuję się szanować zobowiązanie zachowania uczciwości i roztropności przy 
obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści po zakończeniu 
funkcji. Przedłożyłem deklarację o braku konfliktu interesów, wymaganą postanowieniami 
Kodeksu postępowania komisarzy, w przypadku jakichkolwiek zmian w mojej sytuacji 
zobowiązuję się dokonywać jej aktualizacji.

Zarządzanie w zakresie przedmiotu działalności oraz współpraca z Parlamentem 
Europejskim i jego komisjami

2. Jak oceniłby Pan swoją rolę jako członka kolegium komisarzy? W jakim zakresie 
uznał by się Pan za osobę odpowiedzialną przed Parlamentem Europejskim za 
podejmowane przez siebie działania oraz za działania podległych Panu 
departamentów?

Przewodnią zasadą i fundamentem sprawnie funkcjonującej Komisji jest zasada 
kolegialności. Jako członek kolegium poświęcał się będę przede wszystkim kwestiom 
wchodzącym w zakres kompetencji przydzielonych mi przez przewodniczącego. Przy 
wykonywaniu powierzonych mi zadań będę w pełni współpracował z pozostałymi członkami 
Komisji. Jeśli chodzi o pracę podległych mi służb, zobowiązuję się – bez naruszania zasady 
kolegialności – ponosić polityczną odpowiedzialność za prowadzone przez nie działania w 
obszarze wchodzącym w zakres moich kompetencji. Stosunki z moim gabinetem i podległymi 
mi służbami opierać się będą na lojalności, zaufaniu, przejrzystości, wzajemnym udzielaniu 
sobie informacji i świadczeniu pomocy.

Szanując w pełni zakres kompetencji pozostałych członków Komisji, zamierzam uczestniczyć 
w przyjmowaniu decyzji Komisji, wykorzystując w możliwie jak największym stopniu 
posiadane doświadczenie, wiedzę fachową i pomysły, aby osiągać najlepsze, leżące w 
ogólnym interesie europejskim wyniki. Jako komisarz odpowiedzialny za stosunki 
międzyinstytucjonalne będę w szczególności dążył do tego, by nasze strategie opierały się na 
szerokim europejskim konsensusie, wypracowanym w ramach partnerstwa z Parlamentem 
Europejskim i pozostałymi instytucjami unijnymi. Wraz z pozostałymi członkami Komisji 
będę ponosić pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Zobowiązuję się budować 
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konstruktywny dialog polityczny z Parlamentem Europejskim i jego komisjami, opierający się 
na otwartości, przejrzystości, wzajemnym zaufaniu, regularnej sprawozdawczości i wymianie 
informacji, tak aby Parlament Europejski mógł skutecznie sprawować demokratyczną 
kontrolę. 

3. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie zwiększonej 
przejrzystości, ściślejszej współpracy oraz skutecznych działań podejmowanych w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz jego wnioskami legislacyjnymi, w tym 
również w świetle wejścia w życie traktatu lizbońskiego? W związku z 
planowanymi inicjatywami lub procedurami w toku, czy jest Pan gotowy 
udostępnić Parlamentowi informacje i dokumenty w równym stopniu, co Radzie?

Jestem głęboko przekonany, że współpraca międzyinstytucjonalna Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego jest istotna dla sprawnego funkcjonowania systemu 
instytucjonalnego UE. Współpraca taka powinna opierać się na otwartości, przejrzystości, 
wzajemnym zaufaniu, skuteczności, stałym dialogu, regularnej sprawozdawczości i wymianie 
informacji. Współpraca taka wpisuje się równocześnie w szersze działania Komisji na rzecz 
zwiększenia przejrzystości wobec ogółu społeczeństwa.

Na mocy traktatu lizbońskiego rola Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym 
została znacznie wzmocniona, przez co jeszcze ważniejsze staje się budowanie konsensusu w 
odniesieniu do przyszłych inicjatyw. Ze względu na fakt, że procedura współdecyzji staje się 
zwykłą procedurą prawodawczą, musimy w jednakowy sposób kształtować stosunki Komisji 
ze wszystkimi instytucjami. Jako komisarz odpowiedzialny za stosunki międzyinstytucjonalne 
będę zwracał szczególną uwagę na i będę szczególnie dbał o to, aby Komisja przestrzegała 
tych zasad i stosowała je wobec Parlamentu Europejskiego. Niezbędne są doskonałe relacje 
komisarzy z Parlamentem Europejskim, a zwłaszcza z odnośnymi komisjami PE, dzięki 
czemu współpraca tych dwóch instytucji przynosić będzie korzyści ogółowi społeczeństwa. 
Wierząc, że intensywny dialog ma kluczowe znaczenie, zobowiązuję się pozostawać do 
dyspozycji komisji, stawiając się na każde ich wyzwanie lub nawiązując kontakt z własnej 
inicjatywy, jak również zobowiązuję się uczestniczyć w dwustronnych spotkaniach z 
członkami komisji i kontaktować się z nimi bezpośrednio. Szybkie dostarczanie 
jednoznacznych informacji, jak również działania następcze podejmowane w stosunku do 
opinii wyrażanych na tego typu posiedzeniach będą kluczowymi elementami moich relacji z 
Parlamentem Europejskim. W tym kontekście, aby zagwarantować pełny udział Parlamentu w 
procesie legislacyjnym i nadać pełną moc postanowieniom nowego traktatu, zobowiązuję się 
w pełni wdrażać postanowienia umowy ramowej, zwłaszcza jeśli chodzi o przepływ 
informacji. 

Zamierzam wspierać także działania Komisji na rzecz zwiększania przejrzystości w 
stosunkach z ogółem społeczeństwa, takie jak zapoczątkowana przez ostatnią Komisję 
„Europejska inicjatywa na rzecz przejrzystości”, z radością przyjąłem tu zobowiązanie 
Parlamentu Europejskiego do współpracy z Komisją w celu stworzenia wspólnego rejestru 
przedstawicieli grup interesu. Uważam, że przesłuchania komisarzy to pierwsza ważna okazja 
do nawiązania bardzo dobrych stosunków z właściwą komisją, opartych na wzajemnym 
zaufaniu i szacunku.

Zagadnienia związane ze strategiami politycznymi
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4. Jakie są trzy priorytety, do realizacji, których będzie Pan dążył w ramach swoich 
kompetencji, biorąc pod uwagę, w uzasadnionych przypadkach, kryzys finansowy, 
gospodarczy i społeczny oraz zagadnienia związane ze zrównoważonym i trwałym 
wzrostem?

Unia Europejska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie działań na rzecz obywateli 
Europy. Aby móc realizować ten cel, potrzebuje solidnego oparcia w unijnych instytucjach. 
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że gdy działamy razem - czy to w dziedzinie zmian 
klimatu i energii czy też w reakcji na kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny – możemy 
dopiąć swoich celów. Takie skuteczne działanie możliwe jest tylko w ramach partnerstwa. 
Dlatego właśnie moim priorytetem jako komisarza ds. stosunków międzyinstytucjonalnych 
będzie tworzenie w ramach tych stosunków rzeczywistego partnerstwa 
międzyinstytucjonalnego. Skuteczność naszej polityki zależy od silnego przywództwa 
instytucji europejskich i udziału wszystkich grup społecznych – władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych, sektora biznesu, związków zawodowych i społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Traktat lizboński nadaje szczególną rangę stosunkom łączącym Komisję i Parlament 
Europejski. Pragnę – wzmacniając i usprawniając istniejące mechanizmy współpracy –
wprowadzić to szczególne partnerstwo między Parlamentem Europejskim i Komisją w nową 
fazę, zgodnie z założeniami sformułowanymi przez przewodniczącego Barroso w wytycznych 
politycznych. Pierwszą okazją do realizacji tego celu będzie przegląd umowy ramowej 
wiążącej nasze instytucje. Cieszę się na owocny dialog z Parlamentem i na zawarcie 
porozumienia, uwzględniającego konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla 
Parlamentu jako demokratycznego serca Europy i siły napędowej dla trójkąta 
instytucjonalnego UE, które otworzyłoby nowy okres we współpracy międzyinstytucjonalnej.

Szybkie i skuteczne wprowadzenie w życie traktatu lizbońskiego będzie innym moim 
priorytetem. Jestem bardzo zadowolony, że po blisko dziesięciu latach prac nad rewizją 
traktatu, Unia zyskała silne demokratyczne podstawy, dające jej nowe możliwości do 
skutecznego działania. Pragnę zagwarantować, aby potencjał tego traktatu został w pełni 
wykorzystany. Zamierzam aktywnie uczestniczyć we wdrażaniu jego postanowień. Liczę na 
skuteczną współpracę z pozostałymi instytucjami dzięki której wszyscy wyciągną jak 
największe korzyści z nowego traktatu. Działał będę zwłaszcza na rzecz szybkiego przyjęcia 
nowych przepisów dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych, europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania mechanizmów, 
umożliwiających parlamentom krajowym nadzór nad przestrzeganiem zasady pomocniczości.

Komisja może osiągnąć przyjęte cele polityczne jedynie, jeśli we właściwym czasie i miejscu 
dysponuje odpowiednimi środkami. Jako komisarz odpowiedzialny także za kwestie 
administracyjne zadbam w związku z tym, aby Komisja rekrutowała, szkoliła i zatrzymywała 
na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych i pełnych motywacji pracowników. Zamierzam 
wdrażać jasną i perspektywiczną strategię w dziedzinie zasobów ludzkich, dzięki której 
wszystkie dziedziny działalności będą mogły opierać się na podstawowych zasadach takich 
jak etyka, przejrzystość, równe szanse i brak dyskryminacji. Celem strategii powinno być 
zapewnienie optymalnego podziału naszych zasobów ludzkich, jak również stabilność prawna 
i finansowa. W najbliższym czasie sporym wyzwaniem będzie tutaj wdrożenie postanowień 
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traktatu lizbońskiego odnoszących się do kwestii organizacyjnych i kadrowych, zwłaszcza 
jeśli chodzi o utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

5. Jakie konkretne legislacyjne i nielegislacyjne inicjatywy zamierza Pan przedstawić 
i zgodnie z jakim harmonogramem? Do czego może się Pan konkretnie zobowiązać, 
w szczególności w zakresie priorytetów komisji parlamentarnych oraz wniosków 
dołączonych do niniejszej ankiety, które obejmuje Pana przedmiot działalności? W 
jaki sposób ze swej strony zapewni Pan wysoką jakość projektów legislacyjnych?

Wejście w życie traktatu lizbońskiego jest ważnym etapem w historii integracji europejskiej. 
Jestem przekonany, że musimy teraz rozpocząć szybkie i skuteczne wdrażanie jego 
postanowień, aby zaspokoić oczekiwania naszych obywateli, i z góry cieszę się na 
realizowanie tych zadań we współpracy z pozostałymi instytucjami. W wielu dziedzinach 
konieczne są konkretne inicjatywy Komisji w celu wprowadzenia w życie tych postanowień. 
Zobowiązuję się przedstawić natychmiast po otrzymaniu nominacji projekt rozporządzenia 
dotyczący aktów wykonawczych (art. 291 TFUE), które zastąpiłoby decyzję w sprawie 
komitologii z 1999 r. W odniesieniu do aktów delegowanych, przedstawiony został już 
komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący stosowania art. 290 
TFUE; służby Parlamentu Europejskiego uczestniczyły w pracach nad nim w sposób aktywny 
i konstruktywny. W odniesieniu do inicjatywy obywatelskiej, wiosną 2010 r. pragnę 
przedstawić wniosek dotyczący rozporządzenia, mając nadzieję, że instytucje będą w stanie 
osiągnąć porozumienie w ciągu roku od momentu przyjęcia traktatu. W odniesieniu do 
inicjatyw w trakcie realizacji oraz tych, które zostały już przedstawione, dążył będę do 
zapewnienia pełnej przejrzystości. Zobowiązuję się dopilnować, aby Komisja zawsze 
uwzględniała stanowisko Parlamentu Europejskiego, który będzie mógł wspierać inicjatywę 
obywatelską wykorzystując prerogatywy przewidziane w art. 225 TFUE. Ponadto zamierzam 
przedstawiać wnioski sformułowane przez Komisję w ramach analizy danej inicjatywy 
obywatelskiej i jej stanowisko względem tej inicjatywy w formie komunikatów do 
Parlamentu Europejskiego i Rady. Gorąco pragnę, aby międzyinstytucjonalna grupa robocza 
ds. agencji kontynuowała swoje prace w celu wypracowania w pierwszej połowie 2011 r. 
wspólnego, instytucjonalnego podejścia.

Jeśli chodzi o priorytetowe cele w odniesieniu do naruszeń, określone przez Komisję Prawną i 
Komisję Petycji, zamierzam dopilnować, aby Komisja czujnie śledziła wdrażanie prawa 
unijnego, w tym poprzez ściganie naruszeń, i w dalszym ciągu współpracowała ściśle z 
Parlamentem Europejskim w zakresie sprawozdawczości i omawiania rozwoju sytuacji 
dotyczącej stosowania prawa wspólnotowego. Komisja będzie nadal ściśle współpracować z 
państwami członkowskimi w celu zapewnienia ogólnego zarządzania przepisami oraz 
budować z nimi partnerstwo w celu dostarczania skutecznych odpowiedzi na związane z 
prawem wątpliwości obywateli, a także w celu zagwarantowania korygowania naruszeń.

Dokładnie przeanalizowałem pozostałe priorytety określone przez Komisję Spraw 
Konstytucyjnych i pragnę zaznaczyć, że niektóre spośród nich (takie jak komunikacja, 
reformy wyborcze, wdrożenie programu sztokholmskiego i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych) nie wchodzą w zakres moich kompetencji. Jednakże pragnę zaznaczyć, że 
jako członek kolegium komisarzy w pełni zobowiązuję się do informowania na temat polityki 
UE w celu podnoszenia świadomości o jej działalności i instytucjach oraz – poprzez 
kampanie informacyjne i debaty – zyskiwania publicznego zrozumienia i poparcia. Ponadto 



CM\800810PL.doc 7/7 PE431.189v01-00

PL

wspierać będę wszelkie inicjatywy Komisji, których celem jest zwiększenie frekwencji w 
wyborach europejskich. Jeśli chodzi o Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, jestem 
przekonany, że jej skuteczność zależeć będzie głównie od dobrej współpracy z pozostałymi 
instytucjami. Dlatego właśnie ważne jest, aby została ona utworzona w pełnym poszanowaniu 
równowagi międzyinstytucjonalnej, w ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, przed 
którym rozliczałaby się ze swoich działań. Jako komisarz odpowiedzialny za kwestie 
administracyjne zamierzam przyczynić się do umożliwienia powstania i funkcjonowania 
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, zwłaszcza poprzez wniosek dotyczący zmian w 
regulaminie pracowniczym na mocy art. 336 TFUE, w pracach nad którym – ze względu na 
zwykłą procedurę prawodawczą – uczestniczyłby Parlament Europejski. Uważam, że 
wsparcie administracyjne służb Komisji dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
mogłoby w istotny sposób przyczynić się do zagwarantowania skuteczności i opłacalności 
nowo powstałej jednostki.

Artykuł 197 TFUE wprowadził inny nowy element, umożliwiając Unii wspieranie działań 
państw członkowskich w zakresie zwiększania zdolności administracyjnych do wdrażania 
unijnego prawa. Jestem głęboko przekonany, że Komisja powinna dawać przykład w 
dziedzinie modernizacji administracji publicznej w Europie i odgrywać kluczową rolę we 
wzmacnianiu stosunków i wymianie najlepszych praktyk z krajowymi i międzynarodowymi 
organami administracji publicznej. Instytucje europejskie powinny zatem być wzorem pod 
względem poszanowania podstawowych zasad dobrego zarządzania takich jak przejrzystość, 
równe szanse, etyka oraz zarządzanie środowiskiem. Stworzę także ramy stosunków z 
„przedstawicielami grup interesu”.

Jeśli chodzi o jakość wniosków legislacyjnych, dopilnuję, aby spełniały one niezbędne normy 
jakości odpowiadające zasadom lepszego stanowienia prawa, a zwłaszcza, aby 
przeprowadzane były stosowne konsultacje z właściwymi instytucjami i zainteresowanymi 
stronami oraz aby wnioski przechodziły procedurę zintegrowanej oceny wpływu.


