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SVAR PÅ EUROPAPARLAMENTETS SKRIFTLIGA FRÅGOR

TILL DEN NOMINERADE KOMMISSIONSLEDAMOTEN

Maroš Šefčovič

(Kontakter mellan institutionerna och administration)

Allmän kompetens,  engagemang för EU och personlig oavhängighet

1. Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för 
uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska 
allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar 
dig? På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga 
oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida 
verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina 
skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?

Sedan jag avslutade mina studier i internationella förbindelser och efter det att jag började 
arbeta inom diplomattjänsten 1990, har jag arbetat aktivt med EU-frågor i nästan 15 år. De 
allra mest spännande erfarenheterna var att delta i den spännande processen då Slovakien –
efter flera många svåra år – kom fram till att man ville arbeta mot målet att gå med i EU och 
därefter passerade en milstolpe efter den andra. Jag kunde sedan på nära håll se hur Slovakien 
förändrades på ett omfattande och mycket positivt sätt. När jag började arbeta inom 
diplomattjänsten för 20 år sedan, kunde jag inte drömma om att Slovakien så snart skulle bli 
fullvärdig, demokratisk medlem av EU. Ett EU utan gränser där invånarna kan använda en 
enda gemensam valuta. Detta är ett tydligt bevis på EU:s positiva betydelse för förändring och 
fick mig att tro ännu mer på attraktionskraften och potentialen i den europeiska idén. Min 
motivation för att arbeta som ledamot av kommissionskollegiet skulle vara grundad i min 
fasta övertygelse att genom EU kan vi utnyttja fördelarna med den europeiska uppbyggnaden 
ännu mer än idag, göra unionen ännu starkare och får den att komma närmare invånarna. 

Jag har skaffat mig ingående kunskap om EU:s institutioner, framför allt under den tid då jag 
var Slovakiens ständiga representant vid EU, men också under de senaste månaderna då jag 
har varit kommissionsledamot. Jag har upplevt både komplexiteten i de interinstitutionella 
förbindelserna och också hur de blir allt viktigare. Eftersom jag deltog i regeringskonferenser 
runt och i utarbetandet av Lissabonfördraget, vet jag mycket väl vilka många olika uppgifter 
vi står inför för att få fördraget att fungera fullt ut när vi genomför det. Genom 
Lissabonfördraget har de interinstitutionella förbindelserna lyfts upp till en ny viktigare nivå, 
genom framför allt att Europaparlamentets roll som medlagstiftare förstärks. Jag tycker det är 
mycket viktigt att bidra till att Lissabonfördraget kan genomföras smidigt så att vi kan uppnå 
ett ännu närmare interinstitutionellt samarbete. Alla de gånger jag har haft kontakt med EU-
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institutionerna har visat mig att institutionernas största tillgång är deras personal. Eftersom jag 
själv har haft ansvar för många anställda under de gångna åren, är jag övertygad om att de 
viktiga frågor vi står inför kommer att betyda att vi behöver en ännu högre standard i vår 
förvaltning och bland vår personal. Jag vill därför se till att Europeiska kommissionens 
tjänstemannaorganisation består av högt kvalificerade, motiverade personer som har bästa 
tänkbara arbetsutrustning och arbetar på ett öppet sätt.
Jag är fullständigt medveten om och åtar mig att respektera de skyldigheter som framgår av 
artikel 17.3  i fördraget om europeiska unionen, artikel 245 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt och kommissionärsledamöternas uppförandekod, som fastställer de 
grundläggande garantierna för oberoende och etiska principer som kommissionens ledamöter 
ska respektera fullt ut. Framför allt skulle inte jag ta instruktioner från  någon regering eller 
något annat organ, jag skulle avstå från alla handlingar som är oförenliga med mina uppgifter, 
jag skulle inte uppehålla något annat arbete – oavsett om det var avlönat eller ej – under 
mandattiden. Jag skulle också respektera skyldigheten att arbeta med integritet och diskretion 
rörande möjligheten att acceptera vissa utnämningar efter mandatperiodens utgång. Min 
redovisning av ekonomiska intressen, som föreskrivs i kommissionsledamöternas 
uppförandekod, är färdig och jag åtar mig att uppdatera den om några förändringar inträffar.

Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet och dess utskott

2. Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket 
sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför 
Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?

Principen om kollegialitet är grunden för en väl fungerande kommission.  Som ledamot av 
kommissionskollegiet skulle jag först och främst ägna mig åt de ämnesområden som 
ordföranden ger mig ansvaret för. Jag skulle samarbeta helt med övriga ledamöter av 
kommissionen. Jag skulle respektera det arbete mina avdelningar utför, men också ta det fulla 
politiska ansvaret för deras arbete inom mitt behörighetsområde, utan att det påverkar 
tillämpningen av kollegialitetsprincipen. Förbindelserna mellan mitt kansli, 
tjänsteavdelningarna och mig själv skulle bygga på lojalitet, förtroende, insyn och ömsesidigt 
informationsutbyte och stöd. 

Även om jag skulle respektera övriga ledamöters ansvar helt, skulle jag vilja bidra med mina 
egna erfarenheter, med min expertkunskap och mina idéer i största möjliga utsträckning, så att 
vi kan få fram bästa möjliga resultat för hela EU:s bästa. Som kommissionsledamot med 
ansvar för interinstitutionella förbindelser, skulle jag särskilt vilja se till att vi fick en politik 
som bygger på en gemensam överenskommelse inom hela EU som har kommit fram genom 
partnerskap med Europaparlamentet och övriga institutioner. Så fort beslut är antagna, skulle 
jag tillsammans med övriga kommissionsledamöter ha det fulla ansvaret för dem. Jag skulle 
vinnlägga mig om att garantera en konstruktiv politisk dialog med Europaparlamentet och 
dess utskott. En dialog som grundar sig på öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, 
regelbunden rapportering och informationsutbyte, så att Europaparlamentet kan utöva den 
demokratiska kontrollen på ett effektivt sätt.
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3. Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat 
samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets 
ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ, även med hänsyn till 
Lissabonfördragets ikraftträdande? Är du beredd att förse både parlamentet och 
rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och 
pågående förfaranden?

Jag tror helt på betydelsen av det interinstitutionella samarbetet mellan Europeiska 
kommissionen och Europaparlamentet för att EU:s institutionella system ska fungera väl. 
Detta samarbete ska grundas på öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, effektivitet, 
fortlöpande dialog, regelbunden rapportering och informationsutbyte. Jag ser också detta som 
en del av kommissionens övergripande ansträngningar att främja insyn för allmänheten.

Genom Lissabonfördraget förstärks framför allt Europaparlamentets roll i 
lagstiftningsförfarandet, och visar betydelsen av att skapa samförstånd i framtida initiativ. Då 
medbeslutandeförfarandet blir den vanliga rutinen i lagstiftningsförfarandet, måste vi se till att 
vi upprätthåller likabehandling i kommissionens kontakter med institutionerna. Som 
kommissionsledamot med ansvar för interinstitutionella förbindelser skulle jag ägna särskild 
uppmärksamhet åt att se till att dessa principer respekteras och tillämpas av kommissionen 
gentemot Europaparlamentet. Utmärkta förbindelser mellan kommissionsledamöterna och 
Europaparlamentet, särskilt i kontakten med berörda utskott, är ytterst viktiga för att 
samarbetet mellan de två institutionerna ska lyckas, vilket är i allmänhetens intresse. Eftersom 
jag anser att en intensiv dialog är mycket viktig, förbinder jag mig att stå till förfogande för 
berörda utskott om de bjuder in mig eller om jag själv föreslår det, men också för bilaterala 
möten och direkt kommunikation med utskottsledamöterna. Att lämna snabb och tydlig 
information och också följa upp till de åsikter som det ges uttryck för i mötena skulle vara en 
viktig del av mina kontakter med Europaparlamentet. I detta sammanhang skulle jag också åta 
mig att fullt ut tillämpa bestämmelserna i ramavtalet, särskilt när det gäller 
informationsflödet, för att garantera att Europaparlamentet kommer med i processen och för 
att ge bestämmelserna i det nya fördraget full verkan.

Dessutom stöder jag kommissionens ansträngningar mot en större insyn för allmänheten, som 
Europeiska öppenhetsinitiativet, som har startats av den avgående kommissionen, och jag är 
glad att se att Europaparlamentet har åtagit sig att arbeta tillsammans med kommissionen för 
att upprätta en gemensam förteckning över representanter som respekterar olika 
intressegrupper. Jag anser att den här utfrågningen är ett första viktigt tillfälle att bygga upp 
ett bra arbetsklimat som bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan kommissionen 
och utskottet.

Frågor som rör den politiska strategin

4. Vilka är dina tre huvudprioriteringar inom ditt föreslagna ansvarsområde, med 
beaktande, om så krävs, av den finansiella, ekonomiska och sociala krisen och 
problem som är kopplade till hållbar utveckling? 

Europeiska unionen har stora möjligheter att agera i sina invånares intresse. Men för att kunna 
göra detta måste unionen bygga på den grund som utgörs av EU:s institutioner. Vi har på 
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senare år lärt oss att när EU agerar tillsammans – antingen det gäller klimatförändringar, 
energi eller att ge ett svar på den finansiella, ekonomiska och sociala krisen – kan den uppnå 
sitt mål. Och den kan bara agera tillsammans på ett effektivt sätt genom partnerskap. Så min 
främsta prioritering som kommissionsledamot med ansvar för kontakterna mellan 
institutionerna är att se till att dessa kontakter ger upphov till ett äkta interinstitutionellt 
partnerskap. För att vår politik ska vara verkningsfull måste vi har ett starkt ledarskap från 
EU-institutionerna, men vi måste också inbegripa alla samhällets sektorer, vilket betyder 
nationella regionala och lokala myndigheter, företag, fackföreningar och det civila samhället. 

I Lissabonfördraget får kontakterna mellan kommissionen och Europaparlamentet särskild 
betydelse. Jag skulle vilja föra det särskilda partnerskapet mellan Europaparlamentet och 
kommissionen till en ny nivå – på det sätt som José Manuel Barroso föreslog i sina politiska 
riktlinjer – genom att stärka och komplettera de befintliga samarbetsmetoderna. Första 
möjligheten till detta kommer att vara i samband med översynen av ramavtalet mellan våra 
institutioner. Jag ser fram mot en fruktsam dialog med parlamentet och mot att ingå ett avtal i 
vilket parlamentet genom Lissabonfördraget erkänns som Europeiska unionens demokratiska 
hjärta. Ett fördrag som också behåller den institutionella triangeln som grund och motor för 
EU:s arbete, och som också slår fast att en ny fas har inletts i det interinstitutionella 
samarbetet.

Min andra prioritering kommer att bli ett snabbt och effektivt genomförande av 
Lissabonfördraget. Jag är mycket glad att vi, efter nästan ett årtiondes arbete av översyn av 
fördraget, nu har en stark demokratisk grund för EU, och en grund som kommer att ge nya 
möjligheter för ett aktivt EU att arbeta på ett verkningsfullt sätt. Jag vill se till att 
möjligheterna genom detta nya fördrag utnyttjas fullt ut. Jag har för avsikt att spela en aktiv 
roll i den övergripande samordningen av genomförandet av den nya fördraget. Jag räknar på 
ett gott samarbete med övriga institutioner för att alla ska kunna skörda frukterna av det nya 
fördraget. Och närmare bestämt kommer jag att arbeta för att de nya bestämmelserna om 
delegerade akter och genomförandeakter samt om det europeiska medborgarinitiativet antas 
tidigt, och jag kommer att se till att de metoder som gör det möjligt för de nationella 
parlamenten att kontrollera subsidiaritetsprincipen fungerar väl.

Kommissionen kan endast uppnå sina politiska mål om den har rätt resurser på rätt plats vid 
rätt tillfälle. Eftersom jag som kommissionsledamot skulle ha ansvar för förvaltningen, vill 
jag vara säker på att kommissionen kan locka till sig, utbilda och fortbilda och behålla en högt 
kvalificerad och motiverad personal. Jag vill fokusera på en tydlig personalstrategi och en 
tydlig vision, genom vilka det skulle vara möjligt att låta arbetet inom alla politikområden 
grundas på de grundläggande principerna om etik, insyn, lika möjligheter och icke-
diskriminering. Strategins syfte skulle vara att garantera att personalresurserna används på 
absolut bästa sätt och också att vi får en hållbarhet i den rättsliga ramen och i finanserna. 
Genomförandet av Lissabonfördraget när det gäller organisationsfrågor och personalfrågor är 
en stor fråga på kort sikt, särskilt med tanke på inrättandet av den nya avdelningen, europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder.

5. Vilka specifika lagstiftningsinitiativ och andra initiativ som inte rör lagstiftning 
tänker du att lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa? Vilka specifika 
åtaganden kan du göra, särskilt i fråga om utskottens prioriteringar och önskemål 
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som följer av dessa, och som skulle omfattas av ditt ansvarsområde? Hur skulle du 
personligen se till att lagstiftningsförslagen håller god kvalitet?

Lissabonfördragets ikraftträdande innebär en viktig milstolpe i EU:s historia. Jag tror att vi 
måste arbeta för ett snabbt och effektivt genomförande av fördraget för att svara mot 
förväntningarna hos EU:s invånare. Jag ser fram emot att arbeta med övriga institutioner i det 
sammanhanget. Det finns ett antal områden där konkreta kommissionsinitiativ är nödvändiga 
för att fördraget ska kunna genomföras. Jag åtar mig att genast efter det att jag har utsetts 
lägga fram ett utkast till förordning om genomförandeakter (artikel 291 i EUF-fördraget) för 
att ersätta beslutet om kommittéförfarandet från 1999. Rörande delegationsakter har redan ett 
kommissionsmeddelande till Europaparlamentet och rådet om tillämpning av artikel 290 i 
EUF-fördraget lagts fram, efter full och konstruktiv medverkan av Europaparlamentets 
tjänsteavdelningar. I fråga om det europeiska medborgarinitiativet skulle jag vilja lägga fram 
ett förslag till förordning under våren 2010, i hopp om att institutionerna skulle kunna enas 
om detta inom ett år från ikraftträdandet av fördraget. Jag har som avsikt att garantera full 
insyn i de initiativ som redan är på väg, liksom för dem som är under utarbetande. Jag 
förbinder mig att gå i god för att kommissionen kommer att lyssna på alla åsikter som 
Europaparlamentet uttrycker i detta sammanhang, och givetvis skulle parlamentet kunna 
stödja ett europeiskt medborgarinitiativ genom att använda de rättigheter som beskrivs i 
artikel 225 i EUF-fördraget. Jag skulle dessutom så fort som kommissionen har granskat och 
avgett sin ståndpunkt om ett visst initiativ, vilja förklara kommissionens slutsatser i ett 
meddelande till Europaparlamentet och rådet. Jag vill också fortsätta arbetet inom den 
interinstitutionella arbetsgruppen om byråer för att komma fram till en gemensam metod 
mellan institutionerna under första hälften av 2011.

När det gäller prioriteringarna inom utskotten för rättsliga frågor och petitioner om 
överträdelser, kommer jag att uppfylla min roll genom att se till att kommissionen är 
uppmärksam på hur unionsrätten tillämpas och också genom att överträdelser lagförs och 
fortsätter att samarbeta med Europaparlamentet med att rapportera om och diskutera hur 
tillämpningen av gemenskapslagstiftningen utvecklas. Kommissionen kommer också att 
fortsätta att samarbeta med medlemsstaterna angående den allmänna förvaltningen av de 
rättsliga frågorna och arbeta tillsammans i partnerskap med dem så invånarnas berättigade 
frågeställningar från sitt svar och eventuella överträdelser rättas till.

Efter det att jag noggrant har granskat återstående prioriteringar i utskottet för  
konstitutionella frågor vill jag först framhålla att vissa av dessa prioriteringar (såsom 
kommunikation, valreformer, genomförande av Stockholmsprogrammet och europeiska 
avdelningen för yttre åtgärder) inte berör mitt ansvarsområde. Men jag vill påpeka att som 
ledamot av kommissionen, kommer jag att förbinda mig att informera om EU:s politik för att 
öka medvetenheten om EU och dess institutioner och stärka allmänhetens förståelse och stöd 
genom information och debatter. Dessutom kommer jag att stödja alla kommissionsinitiativ 
som har som syfte att främja deltagandet i valet till Europaparlamentet. När det gäller 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder är jag övertygad om att den bara kommer att kunna 
arbeta effektivt om den samarbetar med övriga institutioner. Därför är det viktigt att 
avdelningen byggs upp med hänsyn tagen till den interinstitutionella balansen, med 
Europaparlamentet tätt involverat, och att den görs ansvarsskyldig inför Europaparlamentet.
Som kommissionsledamot med ansvar för administration och förvaltning kommer jag att 
bidra till inrättandet av avdelningen och till dess drift, framför allt genom att föreslå en 
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ändring av tjänsteföreskrifterna, i enlighet med artikel 336 i EUF-fördraget, som gör 
Europaparlamentet delaktigt enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. För mig skulle det 
faktum att kommissionens tjänsteavdelningar ger administrativt stöd till den nya avdelningen 
vara en viktig faktor för att göra den nya avdelningen effektiv och kostnadseffektiv.

Genom artikel 197 i EUF-fördraget infördes ett nytt element genom att man föreskriver att 
EU kan stödja medlemsstaternas ansträngningar att förbättra sin förvaltningskapacitet för att 
genomföra unionsrätten. Det är min fasta övertygelse att kommissionen bör föregå med gott 
exempel här, genom att modernisera den offentliga förvaltningen i EU och spela en nyckelroll 
i att stärka förbindelserna och främja utbytet av goda rutiner mellan nationella och 
internationella offentliga förvaltningar. I detta sammanhang ska EU:s institutioner vara ett 
föredöme, genom att respektera de grundläggande principerna för en god förvaltning såsom 
insyn, lika möjligheter, etik och miljöförvaltning. Jag kommer också att arbeta vidare med 
förbindelserna med representanter för berörda parter.

I den viktiga frågan om lagstiftningsförslagens kvalitet vill jag försäkra mig om att de lever 
upp till den kvalitetsstandard som är nödvändig och följer principerna om intelligent
lagstiftning, framför allt genom att garantera att samråd har skett med berörda institutioner 
och berörda parter och att alla förslag har genomgått en fullständig konsekvensbedömning.


