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ODGOVORI NA VPRAŠALNIK EVROPSKEGA PARLAMENTA

ZA KANDIDATA ZA KOMISARJA

Maroš ŠEFČOVIČ

(Medinstitucionalni odnosi in administrativne zadeve)

Splošna usposobljenost, zavzetost za evropsko idejo in osebna neodvisnost

1. Kateri vidiki vaših osebnih kvalifikacij in izkušenj so še posebej pomembni za 
prevzem funkcije komisarja in pospeševanje splošnega evropskega interesa, zlasti 
na področju, za katero bi bili odgovorni? Kaj vas k temu spodbuja? Kako lahko 
Evropskemu parlamentu zajamčite svojo neodvisnost in kako bi zagotovili, da vaše 
pretekle, trenutne in bodoče dejavnosti ne bi zbujale dvoma v vaše opravljanje 
dolžnosti znotraj Komisije?

Z zadevami EU se ukvarjam že petnajst let, tj. odkar sem končal študij mednarodnih odnosov 
in začel delati v diplomaciji leta 1990. Moj največji privilegij je bil, da sem bil intenzivno 
vključen v proces približevanja Slovaške k EU. Slovaška si je po nekaj težavnih letih z veliko 
zagona postavila cilj vstopiti v EU in drugega za drugim prečkala pomembne mejnike. Bil 
sem priča dogodkom, ki so bistveno in pozitivno spremenili Slovaško. Ko sem pred 
dvajsetimi leti začenjal svojo diplomatsko kariero, si ne bi nikoli mislil, da bo Slovaška tako 
kmalu postala enakopravna in demokratična članica EU brez meja ter da bodo državljani 
Slovaške lahko uporabljali enotno evropsko valuto. Zaradi tega zelo očitnega dokaza, kako 
lahko EU pozitivno vpliva na razmere v državi, še trdneje verjamem v privlačnost in potencial 
evropske integracije. Moja odločitev, da nastopim kot kandidat za člana kolegija komisarjev, 
je tesno povezana z mojim trdnim prepričanjem, da lahko Evropa še bolj izkoristi prednosti
evropske integracije ter tako postane še močnejša in se še bolj približa državljanom.

Institucije EU sem temeljito spoznal v petih letih službovanja kot stalni predstavnik Slovaške 
pri EU in v zadnjih mesecih v vlogi komisarja. Spoznal sem zapletenost medinstitucionalnih 
odnosov in njihov vse večji pomen. Ker sem sodeloval na medvladnih konferencah, 
povezanih z Lizbonsko pogodbo, in pri njeni pripravi, se popolnoma zavedam vseh prihodnjih 
nalog in izzivov, s katerimi se bomo soočali pri izvajanju Pogodbe. Lizbonska pogodba je 
medinstitucionalne odnose kakovostno dvignila na novo raven, saj je zlasti okrepila vlogo 
Evropskega parlamenta kot sozakonodajalca. Zelo si bom prizadeval za nemoteno izvajanje 
Lizbonske pogodbe, ki bo prinesla še tesnejše medinstitucionalno sodelovanje. Pri pogostih 
stikih z evropskimi institucijami sem hkrati spoznal, da so največja vrednost institucij njihovi 
zaposleni. Ker sem bil v preteklosti tudi sam odgovoren za veliko uslužbencev, sem 
prepričan, da bodo prihodnji izzivi z administrativnega vidika in vidika osebja zahtevali 
izpolnjevanje še višjih standardov. Zato so bom zavzemal za to, da bo javna uprava Evropske 
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komisije visoko usposobljena, motivirana, dobro opremljena in pregledna.
Popolnoma se zavedam in sem pripravljen v celoti izpolnjevati obveznosti iz člena 17(3) 
Pogodbe EU, člena 245 PDEU in Kodeksa ravnanja komisarjev, ki določajo osnovna načela 
neodvisnosti in etike, ki jih morajo spoštovati člani Komisije. Zlasti bi rad poudaril, da ne 
bom sprejel nobenih navodil od katere koli vlade ali organa, da se bom vzdržal vsakršnega 
ravnanja, ki je nezdružljivo z mojo funkcijo, da med svojim mandatom ne bom opravljal 
nobene druge poklicne dejavnosti, bodisi pridobitne ali nepridobitne, in da bom spoštoval 
obveznost poštenega in diskretnega ravnanja pri sprejemanju določenih imenovanj ali 
ugodnosti po izteku mandata. Izpolnil sem svojo izjavo o interesih, določeno v Kodeksu 
ravnanja komisarjev, in izjavljam, da jo bom ob vseh spremembah stanja redno posodabljal.

Upravljanje delovnega področja in sodelovanje z Evropskim parlamentom ter njegovimi 
odbori

2. Kako bi ocenili vlogo, ki bi jo imeli kot član kolegija komisarjev? V zvezi s čim 
menite, da bi morali pred Parlamentom odgovarjati za svoje ravnanje in delo vaših 
oddelkov ter mu o tem poročati?

Kolegialnost je vodilno načelo in temelj dobrega delovanja Komisije. V vlogi člana kolegija 
bo zame najpomembneje posvečati se delovnemu področju, ki mi ga je dodelil predsednik. Pri 
opravljanju svojih nalog bom v celoti sodeloval z ostalimi člani Komisije. Kar zadeva moje 
službe, prevzemam politično odgovornost za dejavnosti na področju, za katerega sem 
pristojen, brez poseganja v načelo kolegialnosti. Odnosi med mojim kabinetom, službami in 
mano bodo temeljili na lojalnosti, zaupanju, preglednosti ter dvosmerni izmenjavi informacij 
in obojestranski pomoči.

Popolnoma bom upošteval pristojnosti ostalih članov kolegija, obenem pa bi želel z lastnimi 
izkušnjami, strokovnim znanjem in idejami kar največ prispevati k odločitvam Komisije, da 
bi dosegli najboljši možen rezultat za splošni evropski interes. Kot komisar za 
medinstitucionalne odnose si zlasti želim, da bi politike oblikovali na podlagi širokega 
soglasja, doseženega s partnerskim odnosom z Evropskim parlamentom in drugimi 
institucijami EU. Ko bodo odločitve sprejete, bom z drugimi člani kolegija v celoti delil 
odgovornost zanje. Zavzemal se bom za konstruktiven političen dialog z Evropskim 
parlamentom in njegovimi odbori, ki bo temeljil na odprtosti, preglednosti, medsebojnem 
zaupanju, rednem poročanju in izmenjavi informacij, da bo lahko Evropski parlament 
učinkovito izvajal demokratični nadzor.

3. Kaj ste še posebej pripravljeni obljubiti v zvezi z večjo preglednostjo, okrepljenim 
sodelovanjem in učinkovito nadaljnjo obravnavo stališč in zahtev Parlamenta glede 
zakonodajnih pobud, tudi upoštevaje začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe? Ali 
ste v zvezi z načrtovanimi pobudami ali tekočimi postopki pripravljeni posredovati 
Parlamentu enakovredne informacije in dokumente kot Svetu?

Trdno sem prepričan, da je medinstitucionalno sodelovanje med Evropsko komisijo in 
Evropskim parlamentom zelo pomembno za dobro delovanje institucionalnega sistema EU. 
To sodelovanje mora temeljiti na odprtosti, preglednosti, medsebojnem zaupanju, 
učinkovitosti, stalnem dialogu, rednem poročanju in izmenjavi informacij. Sam ga hkrati 
uvrščam v širše prizadevanje Komisije za večjo preglednost v korist širše javnosti.
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Z Lizbonsko pogodbo se je zlasti okrepila vloga Evropskega parlamenta v zakonodajnem 
postopku, s čimer se je še povečal pomen iskanja soglasja za prihodnje pobude. Ker je 
postopek soodločanja zdaj redni zakonodajni postopek, se mora po njem v 
medinstitucionalnih odnosih ravnati tudi Komisija. Kot komisar za medinstitucionalne odnose 
bom še posebno pozoren, da bo Komisija v odnosu z Evropskim parlamentom ta načela 
spoštovala in uporabljala. Odlični odnosi med komisarji in Evropskim parlamentom, zlasti pri 
komuniciranju z zadevnimi odbori, so temelj uspešnega sodelovanja med institucijama v 
korist širše javnosti. Ker menim, da je intenziven dialog ključnega pomena, si bom zelo 
prizadeval, da bom na voljo zadevnim odborom, bodisi na njihovo vabilo bodisi na moj 
predlog. Prav tako bom na voljo za dvostranske sestanke ali neposredne stike s člani odbora. 
Hitro in jasno obveščanje ter ukrepanje na podlagi stališč, izraženih na teh sestankih, bo 
bistveno za moj odnos z Evropskim parlamentom. Pri tem se bom močno zavzemal za 
izvajanje Okvirnega sporazuma v celoti, zlasti glede pretoka informacij, tako da bo Parlament 
vključen v postopke sprejemanja odločitev in bodo določbe nove pogodbe v celoti 
uveljavljene.

Podpiram tudi prizadevanja Komisije za večjo preglednost v odnosu do širše javnosti, kot je 
„pobuda za preglednost v Evropi“ odhajajoče Komisije, in z veseljem sporočam, da sta 
Evropski parlament in Komisija sodelovala pri oblikovanju skupnega registra zastopnikov 
interesov. Moje zaslišanje pred Odborom za ustavne zadeve bo prva pomembna priložnost za 
vzpostavitev zelo dobrih delovnih odnosov, ki bodo temeljili na medsebojnem zaupanju in 
spoštovanju.

Vprašanja v zvezi z delovnim področjem

4. Katere so tri najpomembnejše prednostne naloge, ki jih želite izpolniti na svojem 
predvidenem delovnem področju, po potrebi upoštevaje finančno, gospodarsko in 
socialno krizo ter vprašanja v zvezi s trajnostnim razvojem?

Evropska unija ima ogromen potencial za delovanje v korist evropskih državljanov. Če želi to 
doseči, mora biti zgrajena na trdnem temelju institucij EU. V zadnjih letih se je pri vprašanjih 
podnebnih sprememb in energetike ter pri odzivu na finančno, gospodarsko in socialno krizo 
pokazalo, da EU lahko doseže svoje cilje, če deluje z združenimi močmi. Skupno pa lahko 
učinkovito deluje le na podlagi partnerstva. Tako bo moja glavna prednostna naloga v funkciji 
komisarja za medinstitucionalne odnose zagotoviti, da se bo na podlagi medinstitucionalnih 
odnosov razvilo resnično medinstitucionalno partnerstvo. Da bi bile naše politike uspešne, je 
potrebna močna vodilna vloga evropskih institucij, pri čemer morajo biti vključene vse 
družbene skupine: nacionalni, regionalni in lokalni organi, podjetja, sindikati in civilna 
družba.

Odnosi med Komisijo in Evropskim parlamentom s sprejetjem Lizbonske pogodbe postajajo 
še posebno pomembni. Poseben partnerski odnos med Evropskim parlamentom in Komisijo si 
želim dvigniti na novo raven, kakor je v političnih smernicah zapisal predsednik Barroso, in 
sicer z okrepitvijo in dopolnjevanjem obstoječih mehanizmov sodelovanja. Prva priložnost za 
to bo revizija Okvirnega sporazuma med Parlamentom in Komisijo. Veselim se plodnega 
dialoga s Parlamentom in sklenitve sporazuma, v katerem bo viden vpliv Lizbonske pogodbe 
na Parlament kot demokratično srce Evrope. V tem sporazumu bo ohranjen institucionalni 
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trikotnik kot gibalo EU, z njim pa se bo začela tudi nova faza v medinstitucionalnem 
sodelovanju.

Druga moja prednostna naloga bo hitro in učinkovito izvajanje Lizbonske pogodbe. V veliko 
veselje mi je, da imamo zdaj po skoraj desetletju spreminjanja Pogodbe trdno demokratično 
podlago za EU, ki odpira nove možnosti za njeno učinkovito delovanje. Prizadeval si bom, da 
bo potencial te Pogodbe izkoriščen v celoti. Dejavno nameravam sodelovati pri skupnem 
usklajevanju izvajanja nove pogodbe. Računam na dobro sodelovanje z drugimi institucijami, 
da bi lahko bili vsi v celoti deležni vseh koristi nove pogodbe. Bolj konkretno to pomeni, da si 
bom prizadeval za hitro sprejetje novih pravil o delegiranih in izvedbenih aktih, o evropski 
državljanski pobudi ter za dobro delovanje mehanizmov, ki omogočajo nacionalnim 
parlamentom spremljanje izvajanja načela subsidiarnosti.

Komisija lahko svoje politične cilje doseže le, če ima pravočasno in na pravem mestu na voljo 
prave vire. Kot komisar za administrativne zadeve nameravam skrbeti za to, da bo Komisija 
privabljala, usposabljala in ohranjala visoko usposobljeno in motivirano osebje. Osredotočil 
se bom na jasno strategijo in vizijo človeških virov, s katerima bodo lahko dejavnosti na vseh 
delovnih področjih potekale na podlagi temeljnih načel etike, preglednosti, enakih možnosti in 
nediskriminacije. S strategijo bi morali doseči optimalno razporeditev človeških virov, trajni 
pravni okvir in vzdržne finance. Kar zadeva organizacijske in kadrovske zadeve, bo izvajanje 
Lizbonske pogodbe pomemben kratkoročni izziv, zlasti pri vzpostavljanju Evropske službe za 
zunanje delovanje.

5. Katere specifične zakonodajne in nezakonodajne pobude nameravate dati in po 
kakšnem časovnem razporedu? Kaj konkretnega lahko obljubite v zvezi s 
prednostnimi nalogami in zahtevami odborov, ki so v prilogi in bi spadali na vaše 
delovno področje? Kako bi osebno zagotovili visoko kakovost zakonodajnih 
predlogov?

Začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe je pomemben mejnik v zgodovini evropske 
integracije. Zdaj je treba Pogodbo začeti hitro in učinkovito izvajati, da bi izpolnili 
pričakovanja državljanov. Pri tem se veselim sodelovanja z ostalimi institucijami. Obstajajo 
številna področja, na katerih so za izvajanje Lizbonske pogodbe potrebne konkretne pobude 
Komisije. Zavezujem se, da bom takoj po svojem imenovanju predlagal osnutek uredbe o 
izvedbenih aktih (člen 291 PDEU), ki bo nadomestil sklep o komitologiji z leta 1999. V zvezi 
z delegiranimi akti je že bilo predloženo Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
o uporabi člena 290 PDEU, pri njegovi pripravi pa so v celoti in konstruktivno sodelovale 
službe Evropskega parlamenta. Pri državljanski pobudi nameravam predložiti predlog uredbe 
spomladi leta 2010, pri čemer upam, da se bodo institucije sporazumele pred koncem prvega 
leta veljavnosti Pogodbe. Zavzemal se bom za popolno preglednost v zvezi s pobudami, ki se 
še pripravljajo, in tistimi, ki se že izvajajo. Zavezujem se, da se bom trudil za to, da se bo 
Komisija skrbno odzivala na stališča Evropskega parlamenta v zvezi s tem, Parlament pa 
lahko seveda podpre državljanske pobude s sklicevanjem na posebne pravice iz 
člena 225 PDEU. Poleg tega nameravam, potem ko bo Komisija preučila državljansko 
pobudo in sprejela stališče v zvezi z njo, ugotovitve Komisije v obliki sporočila poslati 
Evropskemu parlamentu in Svetu. Prav tako si bom močno prizadeval nadaljevati delo 
medinstitucionalne delovne skupine za agencije, da bi se z institucijami sporazumeli o 
skupnem pristopu v prvi polovici leta 2011.
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Kar zadeva prednostne naloge Odbora za pravne zadeve in Odbora za peticije v zvezi s 
kršitvami, bom izpolnil svoj del naloge in zagotovil, da bo Komisija skrbno nadzorovala 
uporabo prava EU, tudi s preganjanjem kršitev, in še naprej tesno sodelovala z Evropskim 
parlamentom v zvezi s poročanjem in razpravami o stanju uporabe prava Skupnosti. Komisija 
bo tudi še naprej tesno sodelovala z državami članicami, da bi zagotovila splošno upravljanje 
prava ter si v partnerskem odnosu z njimi prizadevala za učinkovite odzive na pravne zadeve 
državljanov in odpravljanje kršitev.

Rad bi najprej zelo jasno povedal, da sem po tem, ko sem preučil še ostale prednostne naloge, 
ki jih je navedel Odbor za ustavne zadeve, ugotovil, da nekatere med njimi (kot so
komuniciranje, volilna reforma, izvajanje stockholmskega programa in Evropska služba za 
zunanje delovanje) ne spadajo v moje delovno področje. Vendar bi rad poudaril, da si bom kot 
član kolegija komisarjev zelo prizadeval za obveščanje o politikah EU, da bi bila javnost bolj 
ozaveščena glede EU in njenih institucij ter bi jih na podlagi obveščanja in razprav razumela 
in podpirala. Poleg tega bom podprl vsako pobudo Komisije za povečanje udeležbe na 
evropskih volitvah. V zvezi z Evropsko službo za zunanje delovanje sem prepričan, da bo 
učinkovita le, če bo dobro sodelovala z drugimi institucijami. Zato je pomembno, da se pri 
ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje v celoti upošteva in prizna 
medinstitucionalno ravnovesje, vključno s tesnim sodelovanjem z Evropskim parlamentom, 
ter da bo ta služba ustrezno odgovorna Evropskemu parlamentu. Kot komisar za 
administrativne zadeve bom pomagal vzpostaviti in upravljati Evropsko službo za zunanje 
delovanje. V ta namen bom zlasti pripravil predlog spremembe kadrovskih predpisov v skladu 
s členom 336 PDEU, pri katerem bo sodeloval Evropski parlament na podlagi rednega 
zakonodajnega postopka. Da bi bila novoustanovljena Evropska služba za zunanje delovanje 
uspešna in stroškovno učinkovita, bo pomembno, da se zagotovi administrativna podpora 
služb Komisije.

Dodatno novost je vnesel še člen 197 PDEU, v katerem je določeno, da lahko Unija podpira 
prizadevanja držav članic za izboljšanje zmogljivosti njihovih uprav za izvajanje prava Unije. 
Trdno sem prepričan, da bi morala biti Komisija zgled modernizacije za javne uprave v 
Evropi ter igrati ključno vlogo pri krepitvi odnosov in izmenjavi najboljših praks z 
nacionalnimi in mednarodnimi javnimi upravami in med njimi samimi. V tem pogledu bi 
morale biti evropske institucije zgled spoštovanja temeljnih načel dobrega javnega 
upravljanja, kot so preglednost, enake možnosti, etika in ravnanje z okoljem. Prav tako se 
bom zavzemal za razvijanje odnosov z „zastopniki interesov“.

V zvezi s kakovostjo zakonodajnih predlogov si bom prizadeval, da bodo v skladu s 
potrebnimi standardi kakovosti in da bodo upoštevali načela pametnega upravljanja. Pri tem je 
zlasti pomembno, da se opravita ustrezno posvetovanje z zadevnimi institucijami in 
zainteresiranimi stranmi ter celovita ocena učinkov.


