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ODPOVEDE DEZIGNOVANÉHO ČLENA KOMISIE

NA DOTAZNÍK EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Maroš ŠEFČOVIČ

(Medziinštitucionálne vzťahy a administratíva)

Celkové schopnosti, európska angažovanosť a osobná nezávislosť

1. Ktoré aspekty Vašej osobnej kvalifikácie a Vašich skúseností sú obzvlášť dôležité 
pre to, aby ste sa stali komisárom a podporovali všeobecné európske záujmy, 
najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Aké 
záruky nezávislosti môžete predložiť Európskemu parlamentu a ako by ste 
zabezpečili, aby žiadna minulá, súčasná alebo budúca Vami vykonávaná činnosť 
nemohla spochybniť výkon Vašich úloh v rámci Komisie?

Po ukončení štúdia medzinárodných vzťahov a mojom vstupe do diplomatických služieb 
v roku 1990 som takmer 15 rokov aktívne pôsobil v oblasti záležitostí EÚ. Bolo pre mňa 
veľkou cťou, že som sa mohol intenzívne zapojiť do procesu, v rámci ktorého sa Slovensko –
po prekonaní veľmi náročného obdobia – energicky vydalo na cestu európskej integrácie a na 
tejto ceste prekonávalo jeden míľnik za druhým. Mal som príležitosť zblízka sledovať 
výrazné a pozitívne zmeny, ktoré na Slovensku prebiehali. Keď som pred dvadsiatimi rokmi 
začínal svoju diplomatickú kariéru, neveril by som, že sa Slovensko tak skoro stane 
plnoprávnym, demokratickým členom EÚ bez hraníc a že jeho občania budú môcť používať 
jednotnú európsku menu. Tento veľmi jasný dôkaz schopnosti EÚ priniesť pozitívne zmeny 
ma ešte viac utvrdil v mojom presvedčení o príťažlivosti a potenciáli európskej integrácie. 
Moja motivácia pracovať ako člen kolégia komisárov vyplýva z hlbokého presvedčenia, že 
existuje priestor na to, aby Európa využívala výhody vyplývajúce z európskej integrácie ešte 
lepšie než v súčasnosti, posilnila ju  a ešte viac ju priblížila európskym občanom.

Podrobnú znalosť inštitúcií EÚ som získal najmä počas piatich rokov môjho pôsobenia vo 
funkcii stáleho predstaviteľa Slovenska pri EÚ a počas posledných mesiacov vo funkcii 
komisára. Mal som tak možnosť presvedčiť sa o komplexnosti a rastúcom význame 
medziinštitucionálnych vzťahov. Keďže som sa zúčastnil príslušných medzivládnych 
konferencií a prípravy Lisabonskej zmluvy, som si plne vedomý rozmanitosti úloh a výziev, 
ktorým budeme musieť čeliť pri plnohodnotnom vykonávaní zmluvy. Lisabonská zmluva 
pozdvihla medziištitucionálne vzťahy na kvalitatívne novú úroveň, a to najmä posilnením 
úlohy Európskeho parlamentu ako spoluzákonodarcu. Mám silnú motiváciu prispieť k 
hladkému vykonávaniu Lisabonskej zmluvy v prospech čoraz užšej medziinštitucionálnej 
spolupráce. Na základe mnohých kontaktov s európskymi inštitúciami som zároveň dospel k 
poznaniu, že najcennejším aktívom európskych inštitúcií sú ich zamestnanci. Ako človek, 
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ktorý bol v uplynulých rokoch zodpovedný za veľký počet zamestnancov, som presvedčený o 
tom, že výzvy, ktoré pred nami stoja, budú klásť ešte vyššie nároky na oblasť administratívy a 
personálneho zabezpečenia. Mojím zámerom je preto zaistiť, aby verejná služba Európskej 
komisie bola vysokokvalifikovaná, motivovaná, dobre vybavená a transparentná.
Som plne oboznámený s povinnosťami uvedenými v článku 17 ods. 3 ZEÚ, článku 245 ZFEÚ 
a v Kódexe správania komisárov, kde sa stanovujú základné záruky nezávislosti a etické 
zásady, ktorými sa musia členovia Komisie riadiť, a som pevne odhodlaný tieto povinnosti 
plniť. Konkrétne by som neprijímal pokyny od žiadnej vlády alebo akéhokoľvek iného 
orgánu, zdržal by som sa akéhokoľvek konania nezlučiteľného s povahou mojej funkcie, 
počas môjho funkčného obdobia by som nevykonával žiadnu inú platenú ani neplatenú 
pracovnú činnosť a rešpektoval by som povinnosť konať čestne a zdržanlivo pri prijímaní 
určitých funkcií alebo výhod po skončení môjho funkčného obdobia. Moje vyhlásenie o 
záujmoch, ktoré je ustanovené v Kódexe správania komisárov, je kompletné a v prípade 
akýchkoľvek zmien ho budem pravidelne aktualizovať.

Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? Do akej miery by ste 
cítili zodpovednosť voči Parlamentu za svoje kroky a za konanie Vašich útvarov?

Kolegialita je hlavnou zásadou a základným pilierom dobre fungujúcej Komisie. Ako člen 
kolégia by som sa v prvom rade venoval portfóliu, ktoré mi zveril predseda. Pri plnení mojich 
povinností by som plne spolupracoval s ostatnými členmi Komisie. Pokiaľ ide o prácu mojich 
vlastných útvarov, som odhodlaný niesť politickú zodpovednosť za ich činnosť v rámci 
oblasti mojej pôsobnosti bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality. Vzťahy medzi mojím 
kabinetom, útvarmi a mnou by boli založené na lojálnosti, dôvere, transparentnosti, 
obojstrannom toku informácií a vzájomnej pomoci.

Plne rešpektujúc zodpovednosť ostatných členov, chcel by som v čo najširšej možnej miere 
prispievať k rozhodnutiam Komisie svojimi skúsenosťami, odbornými znalosťami a ideami s 
cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky vo všeobecnom európskom záujme. Ako komisár 
zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy by som sa predovšetkým snažil zabezpečiť, aby 
naše politiky vychádzali zo širokého konsenzu v rámci EÚ dosiahnutého na základe 
partnerstva s Európskym parlamentom a ostatnými inštitúciami EÚ. Spolu s ostatnými členmi 
by som niesol plnú zodpovednosť za prijaté rozhodnutia. Usiloval by som sa zaistiť 
konštruktívny politický dialóg s Európskym parlamentom a jeho výbormi založený na 
otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, pravidelnom podávaní správ a výmene 
informácií, aby Európsky parlament mohol účinne vykonávať svoju demokratickú kontrolu.

3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať v zmysle širšej transparentnosti, 
posilnenej spolupráce a účinných následných opatrení vyplývajúcich zo stanovísk 
Parlamentu a jeho požiadaviek v súvislosti s legislatívnymi iniciatívami, a to tiež so 
zreteľom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy? V súvislosti s 
plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi, ste pripravený 
poskytovať Parlamentu informácie a dokumenty na rovnakej úrovni ako Rade?

Som hlboko presvedčený o dôležitosti medziinštitucionálnej spolupráce medzi Európskou 
komisiou a Európskym parlamentom pre hladké fungovanie inštitucionálneho systému EÚ. 
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Táto spolupráca by mala byť založená na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, 
efektívnosti, neustálom dialógu, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií. Zároveň 
by som túto otázku vnímal ako súčasť širšieho úsilia Komisie o posilnenie transparentnosti vo 
vzťahu k širokej verejnosti.

Lisabonská zmluva výrazne rozšírila úlohu Európskeho parlamentu v legislatívnom procese, v 
dôsledku čoho vzrástol význam dosahovania konsenzu v prípade budúcich iniciatív. Keďže 
spolurozhodovací postup sa stáva riadnym legislatívnym postupom, musíme zaistiť, aby 
Komisia pristupovala k inštitúciám rovnakým spôsobom. Ako komisár zodpovedný za 
medziinštitucionálne vzťahy by som sa osobitne zameral a dôsledne dbal na to, aby Komisia 
uvedené zásady dodržiavala a aby ich uplatňovala vo vzťahu k Európskemu parlamentu. 
Výborné vzťahy medzi členmi Komisie a Európskym parlamentom, obzvlášť v rámci 
kontaktov s príslušnými výbormi, majú zásadný význam pre úspešnú spoluprácu týchto dvoch 
inštitúcií v prospech širokej verejnosti. Keďže považujem intenzívny dialóg za veľmi 
dôležitý, bol by som vždy pripravený predstúpiť pred príslušné výbory, a to tak na základe 
pozvania, ako aj z vlastnej iniciatívy. Bol by som tiež otvorený dvojstranným stretnutiam a 
priamej komunikácii s členmi výborov. Poskytovanie včasných a jasných informácií ako aj 
následné reflektovanie názorov vyjadrených počas týchto stretnutí by boli jedným zo 
základných prvkov môjho vzťahu s Európskym parlamentom. V tejto súvislosti by som sa 
usiloval o plné vykonávanie ustanovení rámcovej dohody, najmä pokiaľ ide o tok informácií, 
s cieľom zaistiť zapojenie Parlamentu a plnú účinnosť ustanovení novej zmluvy.

Okrem toho podporujem snahy Komisie zamerané na dosiahnutie väčšej transparentnosti vo 
vzťahu k širokej verejnosti, ako je napríklad „Európska iniciatíva za transparentnosť“, ktorú 
začala realizovať odchádzajúca Komisia, a som rád, že sa Európsky parlament spolu 
s Komisiou podieľal na vytvorení spoločného registra zástupcov záujmových skupín. Toto 
vypočutie považujem za prvú významnú príležitosť na vybudovanie veľmi dobrých 
pracovných vzťahov založených na vzájomnej dôvere a úcte s týmto výborom.

Otázky týkajúce sa politík

4. Ktoré tri hlavné priority hodláte presadzovať v rámci Vám navrhovaného 
portfólia s prípadným zreteľom na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu a obavy 
súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom?

Európska únia má obrovský potenciál prinášať prospech európskym občanom. Aby však 
mohla tento potenciál realizovať, musí stáť na pevných základoch, ktorými sú európske 
inštitúcie. Na základe skúsenosti z uplynulých rokov je zrejmé, že keď EÚ koná spoločne – či 
už v otázke zmeny klímy, alebo v reakcii na finančnú, hospodársku a sociálnu krízu – je 
schopná naplniť svoje ambície. A účinne spoločne konať môže len prostredníctvom 
partnerstva. Mojou hlavnou prioritou vo funkcii komisára pre medziinštitucionálne vzťahy je 
preto zaistiť, aby medziinštitucionálne vzťahy viedli k skutočnému medziinštitucionálnemu 
partnerstvu. Na dosiahnutie účinnosti našich politík je potrebné silné vedenie európskych 
inštitúcií a zapojenie všetkých zložiek spoločnosti: národných, regionálnych a miestnych 
orgánov, podnikateľskej sféry, odborov a občianskej spoločnosti.

Lisabonská zmluva kladie zvláštny dôraz na vzťahy medzi Komisiou a Európskym 
parlamentom. Chcel by som pozdvihnúť osobitné partnerstvo medzi Európskym parlamentom 
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a Komisiou na novú úroveň – v súlade so zásadami, ktoré stanovil predseda Barroso vo 
svojom politickom smerovaní – posilnením a doplnením existujúceho mechanizmu 
spolupráce. Prvou príležitosťou bude preskúmanie rámcovej dohody medzi našimi 
inštitúciami. Teším sa na konštruktívny dialóg s Parlamentom a na uzatvorenie dohody, ktorá 
zohľadní vplyv Lisabonskej zmluvy na Parlament ako demokratické srdce Európy, zachová 
postavenie inštitucionálneho trojuholníka ako hybnej sily EÚ a ktorá poskytne pevné základy 
pre novú etapu medziinštitucionálnej spolupráce.

Mojou ďalšou prioritou bude rýchla a účinná implementácia Lisabonskej zmluvy. Som veľmi 
rád, že takmer po desaťročí prác na revízii zmluvy dnes máme k dispozícii pevné 
demokratické základy EÚ, ktoré otvárajú nové možnosti pre aktívnu EÚ a jej účinné 
pôsobenie. Mojím cieľom je zaistiť, aby sa potenciál tejto zmluvy v plnej miere využil. Mám 
v úmysle aktívne sa podieľať na celkovej koordinácii vykonávania novej zmluvy. V snahe 
zaistiť, aby sme výhody novej zmluvy využívali všetci naplno sa budem spoliehať na dobrú 
spoluprácu s ostatnými inštitúciami. Konkrétne sa budem usilovať o skoré prijatie nových 
pravidiel týkajúcich sa delegovaných a vykonávacích aktov, európskej iniciatívy občanov, 
ako aj o zabezpečenie toho, aby mechanizmy, ktoré majú národným parlamentom umožniť 
kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity, dobre fungovali.

Komisia môže dosiahnuť svoje politické ciele len vtedy, keď má k dispozícii správne zdroje 
na správnom mieste a v správnom čase. Ako komisár zodpovedný aj za administratívu by som 
preto chcel zabezpečiť, aby Komisia bola schopná prilákať, vyškoliť a udržať si 
vysokokvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Sústredil by som sa na jasnú stratégiu 
a víziu v oblasti ľudských zdrojov, ktoré by mali umožniť, aby všetky oblasti politiky
vychádzali zo základných z á s a d  etiky, transparentnosti, rovnosti príležitostí a 
nediskriminácie. Stratégia by sa mala zamerať na zaistenie optimálnej alokácie ľudských 
zdrojov, ako aj udržateľnosti právneho rámca a financovania. Vykonávanie Lisabonskej 
zmluvy, pokiaľ ide o organizačné a personálne záležitosti, by bolo z krátkodobého hľadiska 
veľkou výzvou, a to najmä v súvislosti s vytvorením Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

5. Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v 
akom časovom horizonte? Aké konkrétne záväzky môžete prijať najmä v súvislosti 
s prioritami a požiadavkami výborov, ktoré sú uvedené v prílohe a ktoré by patrili 
do Vášho portfólia? Ako by ste osobne zabezpečili vysokú kvalitu legislatívnych 
návrhov?

Nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy je významným míľnikom v histórii európskej 
integrácie. Som presvedčený, že musíme začať rýchlo a účinne vykonávať zmluvu, aby sme 
naplnili očakávania našich občanov a ja sa v tejto súvislosti teším na spoluprácu s ostatnými 
inštitúciami. Existuje mnoho oblastí, v ktorých je na vykonávanie Lisabonskej zmluvy 
potrebná konkrétna iniciatíva Komisie. Zaväzujem sa okamžite po mojom vymenovaní 
predložiť návrh nariadenia o vykonávacích aktoch (článok 291 ZFEÚ), ktorým sa nahradí 
rozhodnutie o komitológii z roku 1999. Pokiaľ ide o delegované akty, Komisia už predložila 
oznámenie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní článku 290 ZFEÚ, ku ktorému 
výrazne a veľmi konštruktívne prispeli útvary Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o iniciatívu 
občanov, návrh nariadenia by som chcel predložiť na jar roku 2010 a dúfam, že inštitúciám sa 
podarí dosiahnuť dohodu pred koncom prvého roka uplatňovania zmluvy. Usiloval by som sa 
zaistiť úplnú transparentnosť vo vzťahu k plánovaným iniciatívam, ako aj iniciatívam, vo veci 
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ktorých sa bude ďalej konať. Mojím cieľom by bolo zabezpečiť, aby Komisia venovala 
pozornosť stanoviskám, ktoré v tejto súvislosti zaujme Európsky parlament, pričom 
Parlament by mal samozrejme možnosť podporiť iniciatívu občanov využitím svojich 
výsadných práv ustanovených v článku 225 ZFEÚ. Okrem toho mojím zámerom by bolo, aby 
Komisia po preskúmaní danej iniciatívy občanov a prijatí stanoviska k tejto iniciatíve zhrnula 
závery, ku ktorým dospela, v oznámení Európskemu parlamentu a Rade. Som tiež pevne 
presvedčený o potrebe pokračovať v práci medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre 
agentúry s cieľom dosiahnuť dohodu inštitúcií o spoločnom prístupe v prvej polovici roka 
2010.

Pokiaľ ide o priority Výboru pre právne veci a Výboru pre petície v súvislosti s porušovaním 
právnych predpisov, budem sa snažiť zaistiť, aby Komisia naďalej dôsledne uplatňovala 
právo EÚ, a to aj prostredníctvom stíhania porušení, a pokračovala v úzkej spolupráci 
s Európskym parlamentom pri podávaní správ o uplatňovaní právnych predpisov 
Spoločenstva a diskusii o vývoji v tejto oblasti. Komisia tiež bude pokračovať v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť všeobecnú správu práva a na základe 
partnerskej spolupráce nájsť účinné odpovede na právne otázky, ktoré trápia občanov, a 
zaistiť nápravu v prípadoch porušenia právnych predpisov.

Po dôkladnom preskúmaní zostávajúcich priorít, ktoré uviedol Výbor pre ústavné veci, by 
som chcel najprv zdôrazniť, že niektoré z nich (napríklad komunikácia, volebná reforma, 
vykonávanie Štokholmského programu a Európska služba pre vonkajšiu činnosť) nie sú 
súčasťou môjho portfólia. Chcel by som však povedať, že ako člen kolégia Komisárov by som 
bol odhodlaný v plnej miere podporovať šírenie informácií o politikách EÚ zamerané na 
zvýšenie povedomia o EÚ a jej inštitúciách a na budovanie porozumenia a podpory verejnosti 
prostredníctvom informovania a dialógu. Podporil by som tiež každú iniciatívu Komisie 
zameranú na zvýšenie účasti v európskych voľbách. Pokiaľ ide o Európsku službu pre 
vonkajšiu činnosť (ESVČ), som presvedčený, že bude efektívna len vtedy, keď bude 
spolupracovať s ostatnými inštitúciami. Je preto dôležité, aby ESVČ bola zriadená pri plnom 
rešpektovaní a uznaní medziinštitucionálnej rovnováhy a úzkom zapojení Európskeho 
parlamentu, a aby táto služba bola Európskemu parlamentu náležite zodpovedná. Ako 
komisár zodpovedný za administratívu by som k vytvoreniu a fungovaniu ESVČ prispel 
najmä prostredníctvom návrhu zmeneného a doplneného služobného poriadku podľa článku 
336 ZFEÚ, na ktorého prijímaní participuje Európsky parlament v rámci riadneho 
legislatívneho postupu. Poskytovanie administratívnej podpory Európskej službe pre 
vonkajšiu činnosť útvarmi Komisie by podľa môjho názoru mohlo významne prispieť k 
účinnému fungovaniu a nákladovej efektívnosti tejto novej služby.

Prostredníctvom článku 197 ZFEÚ sa zaviedol ďalší nový prvok – podľa tohto ustanovenia 
Únia môže podporovať úsilie členských štátov, aby zlepšovali svoju administratívnu kapacitu 
na vykonávanie  práva Únie. Som pevne presvedčený, že Komisia by mala ísť príkladom, 
pokiaľ ide o modernizáciu verejnej správy v Európe. Mala by tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri 
posilňovaní vzťahov a výmene osvedčených postupov s verejnými správami členských štátov 
a medzinárodných organizácií a medzi nimi navzájom. V tejto súvislosti by európske 
inštitúcie mali byť vzorom v dodržiavaní základných zásad dobrej správy vecí verejných, ako 
sú transparentnosť, rovnosť príležitostí, etika a environmentálny manažment. Budem tiež 
ďalej rozvíjať rámec pre vzťahy s predstaviteľmi záujmových skupín.
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Pokiaľ ide o kvalitu legislatívnych návrhov, zabezpečím, aby spĺňali nevyhnutné kvalitatívne 
normy a rešpektovali zásady tzv. „inteligentnej regulácie“, a to najmä prostredníctvom 
zaistenia náležitých konzultácií s príslušnými inštitúciami a zainteresovanými stranami a 
integrovaného posudzovania vplyvu týchto návrhov.


