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DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA

Cecilia MALMSTRÖM

Obchod

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť

Ktoré aspekty Vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité nato, aby ste sa stali 
komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú by ste mali niesť 
zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby žiadna 
Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci 
Komisie?

Posledných dvadsaťpäť rokov môjho života som sa venovala európskym záležitostiam. Predtým, než som 
pracovala ako európska komisárka pre vnútorné záležitosti, som pôsobila sedem rokov ako poslankyňa 
Európskeho parlamentu a tri a pol roka ako ministerka Švédska pre európske záležitosti.

Moja motivácia v celej mojej práci do veľkej miery pramení zo skúseností v mladosti. Vyrastala som vo 
Francúzsku a ako dieťa som mala možnosť získať priateľov zo všetkých kútov Európy. Veľmi skoro som si 
uvedomila, že minulosť rodín mnohých mojich kamarátov v škole bola iná, ako minulosť mojej rodiny. Ich starí 
otcovia a ďalší členovia ich rodín ležali pochovaní pod bielymi krížmi na vojenských cintorínoch, ktoré som ako 
dieťa navštívila s rodičmi v Normandii a Alsasku. Myslím, že v tom čase som si uvedomila, že moderná 
európska história nebola všade taká pokojná ako vo Švédsku. Na konci 80. rokov som nejaký čas strávila tiež v 
Barcelone a Katalánsku, kde som si uvedomila hrôzy Frankovho režimu a význam integrácie Španielska do 
Európskeho spoločenstva. Všetky tieto skúsenosti prispeli k môjmu silnému zanieteniu pre európsku integráciu.  

Môj profesionálny život som začala na akademickej pôde. Venovala som sa výskumu v oblasti európskej 
politiky a vyučovala som rovnaký predmet v rámci programu európskych štúdií na univerzite v Göteborgu. Vo 
svojej doktorandskej práci som sa venovala politológii so zameraním na európsku politiku. Bola som aj jedným z 
verejných činiteľov, ktorí v referende v roku 1994 podporovali vstup Švédska do EÚ.

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu v období rokov 1999 až 2006 som sa zameriavala na zahraničné otázky, 
ľudské práva, rozširovanie EÚ a ústavne záležitosti. Takisto som dva roky pôsobila vo výbore IMCO. Ako 
ministerka zahraničných vecí Švédska som bola v prvom rade poverená prípravou a koordináciou švédskeho 
predsedníctva EÚ v roku 2009, súčasťou môjho portfólia však boli aj iné horizontálne otázky. Nadviazanie 
dialógu s občanmi, občianskou spoločnosťou a miestnymi volenými zástupcami s cieľom podnietiť dialóg o 
európskych otázkach som stanovila ako prioritu. 

Ako komisárka pre vnútorné záležitosti som predchádzajúcich päť rokov venovala tomu, aby Európa zostala 
otvorená a bezpečná. Okrem iného to zahŕňalo zavedenie spoločného európskeho azylového systému, ktorý je 
založený na solidarite a dodržiavaní základných práv. V oblasti bezpečnosti som zintenzívnila náš boj proti 
organizovanej trestnej činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi, ďalej boj proti počítačovej kriminalite a korupcii a 
pokúsila som sa zblížiť Európu v našom úsilí pri zabraňovaní terorizmu. 

Som pevne presvedčená, že iba silná Európa dokáže naplniť očakávania občanov v súvislosti s riešením 
spoločných problémov a budovaním úspešnej spoločnej budúcnosti. Ak sa moja nominácia potvrdí, bude pre 
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mňa cťou dosahovať výsledky v oblasti obchodu, v spolupráci s kolegami z Komisie, Európskym parlamentom, 
Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členskými štátmi. 

Keďže pôsobím ako európska komisárka a predtým som pôsobila ako ministerka vo vláde a poslankyňa 
Európskeho parlamentu, moja finančná a organizačná situácia už bola podrobne skontrolovaná. Som si plne 
vedomá náročnosti úlohy komisárky a vypracovala som svoje vyhlásenie o záujmoch. Poznám povinnosti 
stanovené v zmluve týkajúce sa etických noriem, nezávislosti a bezúhonnosti a som odhodlaná svedomite si tieto 
povinnosti plniť. Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som sa vyhla akejkoľvek pozícii alebo situácii, 
ktorá by mohla spochybniť moju bezúhonnosť a nezávislosť ako komisárky. Počas môjho mandátu budem 
bezvýhradne dodržiavať povinnosti stanovené v Kódexe správania komisárov.

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa Vás mala spočívať Vaša 
zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a za činnosť Vašich útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie 
spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení nadväzujúcich na pozície Parlamentu a jeho 
požiadavky týkajúce sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 
prebiehajúcimi postupmi pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako 
Rade?

Ak sa moja nominácia potvrdí, ako komisárka pre obchod budem musieť plne zodpovedať za svoju činnosť, 
návrhy a iniciatívy bez toho, aby bola dotknutá zásada kolegiality. Za dôležité pokladám zameranie sa nielen na 
moje vlastné portfólio, ale aj pozorné sledovanie práce ostatných členov kolégia. 

Vítam ambíciu zvoleného predsedu pána Jeana-Clauda Junckera odstraňovať prekážky medzi rozličnými 
oblasťami politiky Komisie. Ako komisárka pre vnútorné záležitosti som realizovala projekty na posilnenie 
spolupráce medzi rôznymi útvarmi Komisie. V rámci iniciatív, ako sú stratégia vnútornej bezpečnosti a stratégia 
EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, sa stretli viaceré GR Komisie, ako aj ESVČ. Teším sa, že budem môcť 
pokračovať v tejto stratégii v mojej novej úlohe v úzkej spolupráci s vysokou predstaviteľkou pre zahraničné 
veci/podpredsedníčkou pani Mogheriniovou, ako aj s dezignovaným podpredsedom pánom Katainenom. Obchod 
je portfólio, pri ktorom je nutná spolupráca medzi rôznymi oblasťami politiky, aby sme mohli dosiahnuť 
najlepšie výsledky.

Ak sa moja nominácia potvrdí, zaväzujem sa k pravidelnej, prínosnej a konštruktívnej spolupráci najmä s 
Výborom pre medzinárodný obchod (INTA) a vo všeobecnosti aj s celým Európskym parlamentom. Plne si 
uvedomujem, že táto úloha si bude vyžadovať moju prítomnosť vo výbore aj v pléne. Keďže som takmer päť 
rokov pôsobila ako komisárka a sedem rokov ako poslankyňa Európskeho parlamentu, nadviazala som mnoho 
kontaktov a dobre poznám prácu Európskeho parlamentu. Domnievam sa, že tiež veľmi dobre chápem jeho 
osobitné potreby. Ako komisárka a čelná predstaviteľka sa budem usilovať zabezpečiť transparentnú spoluprácu 
medzi mojím kabinetom a generálnym riaditeľstvom, ako aj s ostatnými kolegami a ich príslušnými generálnymi 
riaditeľstvami a pracovníkmi.

Je nevyhnutné zabezpečiť demokratickú kontrolu obchodnej politiky. Európskemu parlamentu a Rade sa musí 
zabezpečiť prístup ku všetkým relevantným informáciám a zároveň sa musí zabezpečiť, aby Komisia, Parlament 
a členské štáty mohli v tejto oblasti zastávať svoju príslušnú úlohu. Rámcová dohoda poskytuje dobrý základ pre 
transparentnosť a poskytovanie informácií medzi Komisiou a Parlamentom. Som ochotná diskutovať s výborom 
INTA o tom, ako môžeme ešte viac zlepšiť transparentnosť a prístup k informáciám, pozri aj moju odpoveď na 
otázku č. 3. 

Zo širšieho hľadiska tohtoročné európske voľby opäť poukázali na naliehavú potrebu zaangažovať občanov a 
občiansku spoločnosť do tvorby európskej politiky. Transparentnosť je kľúčovým aspektom získavania dôvery a 
legitímnosti. Ako komisárka pre migráciu a bezpečnostné otázky, pravidelné a rozsiahle kontakty s občianskou 
spoločnosťou boli nevyhnutnou súčasťou mojej práce. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu a ako ministerka 
som sa zapojila do dialógu s verejnosťou, najmä so študentmi, mimovládnymi organizáciami a zástupcami 
odborov, ako aj podnikov. Mám v úmysle naďalej pracovať práve týmto spôsobom, najmä vzhľadom na to, že 
obchod je skutočne oblasťou, kde Komisia musí zabezpečiť, aby sa riešili problémy tak záujmových skupín 
spomedzi sociálnych partnerov, ako aj záujmových skupín občianskej spoločnosti.
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Osobitne sa to samozrejme týka prebiehajúcich rokovaní so Spojenými štátmi americkými. Ako sa zvolený 
predseda pán Juncker vo svojich politických usmerneniach zaviazal – a citujem –, „Komisia bude rokovať o 
primeranej a vyváženej obchodnej dohode so Spojenými štátmi americkými v duchu vzájomných a recipročných 
výhod a transparentnosti“. Zvolený predseda pán Juncker zdôraznil, že „európske normy v oblasti bezpečnosti, 
zdravia, sociálnej ochrany a ochrany údajov či našu kultúrnu rôznorodosť voľnému trhu neobetujeme“. Takisto 
dal jasne najavo, že neakceptuje/nebude akceptovať, „aby boli právomoci súdov členských štátov EÚ 
obmedzované na základe osobitných režimov pre spory s investormi. Aj v tomto kontexte musí prevažovať 
právny štát a zásada rovnosti pred zákonom .“ Tento postoj zvoleného predsedu plne podporujem a týmto 
smerom budem pracovať v rámci rokovaní, ktoré prebiehajú a v rámci ktorých je táto otázka stále aktuálna. Túto 
otázku bude teda treba riešiť.  

Ako členka Výboru pre zahraničné veci Európskeho parlamentu som bola jednou z kľúčových postáv, ktoré stáli 
za prijatím nariadenia č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom. V mojej funkcii komisárky som sa 
zaviazala, že veľkú časť mojej korešpondencie zverejním na webovej lokalite Komisie. Zvolený predseda pán 
Juncker vo svojej poverovacej listine napísal: „Očakávam, že každý z nás na svojich príslušných stránkach 
zverejní všetky kontakty a zasadnutia, na ktorých sa s profesijnými organizáciami a samostatne zárobkovo 
činnými osobami venujeme akýmkoľvek otázkam súvisiacim s tvorbou a vykonávaním politík EÚ.“ Tento 
prístup mám v úmysle uplatňovať aj v mojej novej funkcii. Transparentnosť, administratívna reforma a dobrá 
správa vecí verejných sú hodnotami a záležitosťami, ktoré som počas celej mojej politickej kariéry bránila a som 
presvedčená, že transparentnosť vedie k väčšej efektivite a zodpovednosti. 

Pokiaľ ide o nadväzné opatrenia k pozíciám Európskeho parlamentu a jeho žiadostiam, budem uplatňovať 
ustanovenia rámcovej dohody a v oblastiach patriacich do mojej zodpovednosti zabezpečím, aby Komisia 
odpovedala na parlamentné uznesenia alebo žiadosti formulované na základe článku 225 ZFEÚ v lehote do 
3 mesiacov po ich schválení. V tejto súvislosti takisto podporujem a plne schvaľujem záväzok zvoleného 
predsedu pána Junckera týkajúci sa toho, aby budúca Komisia venovala mimoriadnu pozornosť legislatívnym 
iniciatívnym správam. Budem sa tiež snažiť, aby sa v medziach zmlúv a rámcovej dohody s Parlamentom a 
Radou zaobchádzalo rovnako.

Orientovaním dialógu na otázky, ktoré sa týkajú občanov, oboznamovaním občanov s tým, akú prácu 
vykonávajú v Bruseli subjekty prijímajúce rozhodnutia, a poukazovaním na priamy prínos, ktorý majú pre 
občanov otázky, ktoré sú súčasťou agendy EÚ, môžeme dosiahnuť, aby sa európskej otázke venovalo v rámci 
vnútroštátneho dialógu v členských štátoch viac priestoru. Je to obzvlášť dôležité v oblasti obchodu, kde 
vznikajú problémy, ktoré sú často založené na neporozumení politických cieľov a ktoré treba riešiť.

To je podľa môjho názoru jediný spôsob, ako zvýšiť legitimitu Únie. Ak sa moja nominácia potvrdí, budem sa 
usilovať ešte zlepšiť „používateľskú prístupnosť“ návrhov a rozhodnutí EÚ. Takisto budem pokračovať v 
dialógu so širokou verejnosťou a občianskou spoločnosťou v celej Európe. 

Otázky Výboru pre medzinárodný obchod

3. Medziinštitucionálne aspekty vrátane prístupu k rokovacím dokumentom

a) Prístup k informáciám 

Akým spôsobom sa dezignovaný člen Komisie formálne zaväzuje k tomu, že bude vždy plne informovať 
Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) Európskeho parlamentu, a najmä ak ho o to výbor INTA 
požiada, o všeobecných aspektoch obchodnej politiky EÚ, ako sú aspekty obchodných a investičných 
rokovaní, ktorých zmluvnou stranou je EÚ, vrátane činností WTO, ministerských konferencií WTO a 
antidumpingových alebo antisubvenčných prípadov?

Zaväzuje sa dezignovaný člen Komisie formálne k tomu, že umožní prístup všetkých členov výboru INTA 
k všetkým rokovacím dokumentom s obmedzeným prístupom, ktoré Rada dostane, najmä so zreteľom na 
rozsudok Súdneho dvora z 3. júla 2014 (vec C-350/12)?

Počas môjho celého politického života – či už ako poslankyňa Európskeho parlamentu, ministerka alebo 
komisárka, som vždy bola hlboko presvedčená o dôležitosti transparentnosti. Takisto som pevne presvedčená o 
potrebe demokratickej kontroly obchodnej politiky. Platí to na všetky aspekty obchodnej politiky EÚ, vrátane 
nášho ambiciózneho programu multilaterálnych a bilaterálnych rokovaní. Domnievam sa, že postupy, ktoré 
zaviedol môj predchodca, ako aj GR pre obchod, pomohli zvýšiť informovanosť Parlamentu o aktuálnom stave 
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obchodnej politiky. Komisii aj Parlamentu umožnili plniť si svoje príslušné úlohy v oblasti obchodu a viedli k 
lepším politickým výsledkom.   

Ak sa moja nominácia potvrdí, v nadchádzajúcich rokoch budem pokračovať v týchto postupoch a v prípade 
potreby ich ďalej rozvíjať.

Mám v úmysle Vás informovať tak, že sa budem aktívne a pravidelne zúčastňovať na Vašej práci, a to aj na 
Vašej práci vo Výbore pre medzinárodný obchod alebo v pléne. Som pripravená pravidelne prichádzať do 
výboru INTA, aby som Vás informovala o aktuálnom vývoji v obchodnej politike. To isté platí aj pre mojich 
riadiacich pracovníkov, ktorí sa aj naďalej pravidelne a vždy, keď to bude potrebné, dostavia do výboru INTA 
alebo na neformálne stretnutia, ako sú neformálne technické zasadnutia, špecializované brífingy, alebo 
monitorovacie skupiny. 

Pokiaľ ide o monitorovacie skupiny výboru INTA, domnievam sa, že prax spočívajúca v informovaní 
monitorovacej skupiny TTIP pred každým kolom rokovaní a po ňom, ktorá sa zaviedla na účely rokovaní o 
TTIP, by sa mohla rozšíriť na širší súbor obchodných rokovaní. 

Pokiaľ ide o ministerské konferencie WTO, som za to, aby sa pokračovalo v úspešnej praxi začleňovania 
poslancov Parlamentu do delegácie EÚ na zasadnutiach ministrov Svetovej obchodnej organizácie, ak je to 
možné. 

Pokiaľ ide o výmenu písomných informácií s Parlamentom, Komisia sa bude aj naďalej deliť o všetky príslušné 
dokumenty z oblasti obchodnej politiky, ktoré sa poskytujú Výboru Rady pre obchodnú politiku, vrátane tých, 
ktoré sa týkajú rokovaní. Presné spôsoby zabezpečenia dôvernosti takýchto informácií, ak ide o citlivé a/alebo 
utajované informácie, však bude potrebné vypracovať. Za predpokladu, že sa o takéto obmedzené informácie 
môžeme vhodným spôsobom podeliť a že existuje primeraná ochrana pre prípad neoprávneného zverejnenia 
samotných dokumentov alebo ich obsahu, by som chcela zabezpečiť, aby všetci členovia výboru INTA mohli do 
takýchto dokumentov nahliadnuť. O presných spôsoboch bude ešte nutné podrobnejšie rokovať, pričom bude 
treba vziať do úvahy rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou.

V oblasti ochrany obchodu, v ktorej má Komisia osobitné výkonné postavenie, som pripravená Parlament v plnej 
miere informovať o vývoji v tejto oblasti politiky. Pri výmene informácií o detailoch konkrétnych vyšetrovaní sa 
však musia zohľadniť naše rôzne úlohy, ako aj skutočnosť, že na medzinárodnej úrovni a na úrovni EÚ existujú 
prísne pravidlá, pokiaľ ide o vedenie vyšetrovaní týkajúcich sa nástrojov na ochranu obchodu a uplatňovanie 
opatrení týkajúcich sa nástrojov na ochranu obchodu, najmä z hľadiska dôvernosti informácií a ochrany práv 
zúčastnených strán.

b) Predbežné uplatňovanie

Zaväzuje sa dezignovaný člen Komisie formálne k tomu, že nebude požadovať predbežné uplatňovanie 
obchodných dohôd vrátane obchodných kapitol dohôd o pridružení pred tým, než Európsky parlament 
udelí súhlas s týmito dohodami?

Počas posledných piatich rokov sa vyvinula prax predbežne neuplatňovať politicky dôležité obchodné dohody 
pred tým, než Európsky parlament dostane príležitosť udeliť svoj súhlas. Bolo tomu tak v prípade dohody o 
voľnom obchode s Kóreou, viacstrannej obchodnej dohody s Kolumbiou a Peru a dohody o pridružení medzi EÚ 
a Strednou Amerikou.

Hoci právomoc rozhodnúť o predbežnom uplatňovaní má Rada, a nie Komisia, súhlasím s tým, že by sa v tejto 
praxi malo pokračovať. Pri navrhovaní rozhodnutí o podpísaní politicky dôležitých obchodných zmlúv, ktoré 
spadajú pod moju zodpovednosť, som pripravená Radu požiadať, aby oddialila predbežné uplatňovanie dovtedy, 
kým Európsky parlament neudelí svoj súhlas. Určitú flexibilitu pri uplatňovaní takej praxe však potrebujeme, 
pretože vždy budú existovať prípady, keď bude z dôvodu naliehavosti konkrétneho spisu alebo jeho technického 
charakteru neopodstatnené oddialiť jeho uplatňovanie až do získania súhlasu Európskeho parlamentu. Bolo tomu 
tak v prípade predbežného uplatňovania dohody o pridružení s Gruzínskom a Moldavskom na jednej strane, a 
veľmi technických opatrení, ako napríklad úprava našich medzinárodných dohôd v dôsledku pristúpenia 
Chorvátska k EÚ. 

Každopádne sa v takýchto prípadoch zaväzujem, že budem predsedu výboru INTA informovať a usilovať sa 
získať jeho názor na takýto priebeh udalostí. 
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c) Predbežný návrh mandátu

Akým spôsobom plánuje dezignovaný člen Komisie plne zapojiť Európsky parlament do prípravných 
prác, ktoré predchádzajú prijatiu predbežného návrhu mandátu na obchodné a investičné rokovania 
s tretími krajinami? 

V rámcovej dohode medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom sa Komisia zaviazala, že vo všetkých 
fázach rokovaní a uzatvárania medzinárodných dohôd vrátane fázy vymedzenia smerníc na rokovania bude 
Parlament okamžite a úplne informovať, a to aj o zámeroch Komisie začať rokovania. Som pripravená obnoviť 
tento záväzok a zabezpečiť, aby ste boli včas informovaní zakaždým, keď Komisia pripravuje nové rokovania. 

V každom prípade, je nepravdepodobné, že príde k nečakaným prekvapeniam, keďže budete informovaní od 
úplne počiatočných fáz prípravného procesu, ktorý vedie k novým rokovaniam, ako sú vymedzenie rozsahu a 
posúdenie vplyvu. Dokumenty súvisiace s takýmito postupmi sa budú Parlamentu a Rade sprístupňovať 
obvyklým spôsobom. Parlamentu by sa tak malo umožniť poskytnúť svoje stanovisko včas pred začiatkom 
rokovaní, aby Komisia a Rada mohli takéto stanoviská náležite zohľadniť.  

Komisia bude samozrejme aj naďalej poskytovať Parlamentu všetky odporúčania, ktoré bude Rade predkladať, 
aby ju poverila začať rokovania, ako aj návrh smerníc na rokovania, ktoré sa k nim prikladajú Výbor INTA tak 
dostane príležitosť vyjadriť svoje pripomienky, a to buď písomne alebo na pojednávaní s Komisiou s vylúčením 
verejnosti. Budem tiež naliehať na Radu, aby Parlamentu sprístupnila všetky smernice na rokovania, ktoré 
prijíma v rovnakom čase ako povolenie začať obchodné a/alebo investičné rokovania.

4. Konzistentnosť politík

So zreteľom na Vašu zodpovednosť a z Vášho pohľadu vysvetlite, prosím, čo máte v úmysle urobiť, aby 
ste zabezpečili súlad obchodnej politiky s ostatnými vonkajšími politikami vrátane aspektov 
podmienenosti a presadzovania? V tejto súvislosti uveďte, akú stratégiu navrhujete na oživenie 
multilateralizmu v medzinárodnom obchode?

V liste, ktorý mi zvolený predseda pán Juncker poslal, nalieha na tom, aby Komisia pracovala ako jeden tím, 
ktorý v spolupráci nezávisle od portfólií vypracúva integrované politiky vedúce k jasným výsledkom. Treba to 
vnímať v spojení so zmluvami, ktoré vyžadujú, aby sa vonkajšia činnosť Únie riadila zásadami, ktoré boli 
podnetom na jej vznik. 

Hodnoty a zásady stanovené v zmluvách si plne uvedomujem a osobne ich uznávam. 

Niektoré sa priamo týkajú formy a obsahu našej politiky obchodu, ako napríklad: „presadzovať medzinárodný 
systém založený na posilnenej mnohostrannej spolupráci“; „povzbudzovať integráciu všetkých krajín do 
svetového hospodárstva aj prostredníctvom postupného odstraňovania prekážok v medzinárodnom obchode“. Aj 
ďalšie ciele a zásady však naďalej zostávajú veľmi dôležité: európske hodnoty, demokracia a ľudské práva, mier 
a stabilita, ochrana životného prostredia, pomoc obyvateľom postihnutým katastrofami – všetky by sa mali 
odzrkadliť v našej obchodnej politike. V mojej súčasnej práci komisárky pre vnútorné záležitosti som tiež videla, 
že obchod je dôležitým nástrojom na zlepšenie životných podmienok a predchádzanie nelegálnej migrácie 
z dôvodu chudoby. 

V našich súčasných politikách a dohodách sú už tieto prepojenia a podmienenosť zohľadnené. 

Napríklad v rámci schémy EÚ týkajúcej sa všeobecného systému preferencií (VSP) sa preferencie môžu zrušiť v 
prípade závažného a systematického porušovania základných ľudských práv a pracovných práv. V rámci 
systému VSP + sú k dispozícii dodatočné preferencie ako pozitívny stimul pre krajiny, ktoré prijali záväzky a 
vykonávajú určité kľúčové medzinárodné dohovory o ľudských a pracovných právach, ochrane životného 
prostredia a dobrej správe vecí verejných. 

V našich bilaterálnych dohodách teraz vždy venujeme osobitnú pozornosť udržateľnému rozvoju, a to vo fáze 
rokovania tým, že máme k dispozícii posúdenie vplyvu na udržateľnosť, ako aj v ich samotnom obsahu 
prostredníctvom dôležitých kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji, v ktorých zabezpečujeme, aby naši 
partneri prijali záväzné a vynútiteľné záväzky o ochrane životného prostredia a pracovných noriem z ich strany. 
Mám v úmysle pokračovať v tejto praxi, pozorne sledovať, či naši obchodní partneri tieto kapitoly vykonávajú, a 
diskutovať o týchto otázkach na mojich pravidelných stretnutiach s Európskym parlamentom.
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Súčasná Komisia jasne preukázala, že vie prijať dobre koordinované odpovede na presadzovanie týchto 
základných cieľov vonkajšej činnosti Únie v oblasti obchodnej politiky, ako ilustruje napríklad koordinovaný 
prístup ku krajinám južného Stredozemia, globálny pakt udržateľnosti pre Bangladéš alebo návrh Komisie 
týkajúci sa nariadenia o nerastoch z konfliktných oblastí.  

V súlade s hlavnými zásadami zvoleného predsedu pána Junckera mám v úmysle úzko spolupracovať s VP/PK 
pani Mogheriniovou a ostatnými kolegami v kolégiu, aby naša politika obchodu mala pre naše celkové priority 
čo najväčší kladný prínos a aby sa predišlo vzniku prípadných konfliktov. 

Multilaterálny rozmer je aj naďalej základom našich obchodných, hospodárskych a politických vzťahov. Mojím 
úmyslom je urobiť z neho jednu z mojich priorít, ako uvádzam v ďalšej odpovedi. 

5. Priority a legislatívne iniciatívy

Aké sú hlavné priority a konkrétne politické kroky vrátane legislatívnych iniciatív dezignovaného člena 
Komisie, ktoré uskutoční s cieľom zabezpečiť, aby obchod prinášal rast a zamestnanosť v súlade s 
agendou EÚ 2020, a akým spôsobom dezignovaný člen Komisie plánuje zapojiť Európsky parlament do 
raného štádia procesu prípravy týchto priorít a politických krokov?

So zreteľom na potrebu politickej súdržnosti a našu schopnosť viesť integrované politiky v rôznych oblastiach 
prioritou našej obchodnej politiky bude v súčasnej ťažkej ekonomickej situácii, aby sa naplno využíval potenciál 
externých zdrojov rastu našej zamestnanosti a agendy pre rast s cieľom zabezpečiť udržateľnú zamestnanosť a 
rast pre európskych občanov, MSP a ostatné podniky. Zabezpečím však aj to, aby to nešlo na úkor prispievania 
našej obchodnej politiky k rozvoju na svetovej úrovni, a to najmä v prípade najmenej rozvinutých krajín.

Jednou prioritou bude obnovenie a posilnenie multilaterálneho rozmeru, pretože EÚ je vo svojej podstate 
mnohostrannej spolupráci, ako aj vzhľadom na výhody, ktoré prináša rozvojovým krajinám. Po náznakoch 
nádeje na Bali sme sa opäť ocitli v ťažkej situácii, pretože niektorí členovia WTO ustupujú zo svojich záväzkov 
z Bali. Ak sa moja nominácia potvrdí, budem konštruktívne pracovať v záujme uzavretia multilaterálnej 
obchodnej dohody, ktorou by sa úspešne uzavrel rozvojový program z Dauhy (DDA) a ktorá by nám umožnila 
spoločne pracovať na riešení nových problémov a výziev. Zároveň by sme nemali vnímať ťažkosti 
sprevádzajúce DDA ako znamenie toho, že celý systém WTO zlyhal. Práca pravidelných výborov, 
prehodnotenie obchodnej politiky a urovnávanie sporov naďalej predstavujú dôležitú časť medzinárodnej správy 
hospodárskych záležitostí a sú oveľa efektívnejšie ako akákoľvek iná multilaterálna inštitúcia. Konštruktívny 
prístup EÚ ako taký samozrejme nestačí na zabezpečenie silného a dobre fungujúceho multilaterálneho systému 
– svoju úlohu by si museli plniť aj ostatné krajiny. 

Ďalšou prioritou samozrejme bude uzatvorenie našich prebiehajúcich rokovaní. Rokovania s USA a Japonskom 
majú najmä vzhľadom na objem už existujúceho obchodu potenciál odblokovať významný rast hospodárstva 
EÚ. V tejto a ďalších dohodách zabezpečím, aby si Európa zachovala vysokú úroveň ochrany bezpečnosti, 
zdravia, sociálneho zabezpečenia a ochrany údajov, ako aj náš záväzok voči kultúrnej rozmanitosti. 

Hoci sú dohody s USA a Japonskom dôležité, nie je to všetko. Jednou z kľúčových výziev, ktorým musíme čeliť, 
je, ako zakotviť naše hospodárske vzťahy s veľkými krajinami s rozvíjajúcou sa ekonomikou. Je zrejmé, že 
hospodársky rast týchto krajín by sa mohol premietnuť do európskeho rastu prostredníctvom obchodnej politiky. 
Treba nájsť spôsob, ako môžeme v závislosti od jednotlivých prípadov naše vzťahy štruktúrovať 
prostredníctvom kombinácie bilaterálnych, plurilaterálnych a multilaterálnych vzťahov. 

Našu prácu na bilaterálnych a plurilaterálnych dohodách nevnímam tak, že by bola v rozpore s multilaterálnym 
systémom. Skôr ju vnímam ako medzičlánky, ktoré nám môžu pomôcť postupne sa vrátiť k Ženeve. Osobitne 
pokiaľ ide o nové pravidlá, ktoré sa v rámci týchto dohôd stanovili v oblastiach, ktoré momentálne nie sú 
súčasťou WTO, je podľa môjho názoru zrejmé, že by sa mohli stať naším príspevkom do globálnej diskusie o 
budúcej multilaterálnej správe hospodárskych záležitostí.

Rokovanie o dohode je jedna vec. Musíme však zabezpečiť aj to, aby boli prínosné – t. j., aby naše podniky 
mohli v plnej miere využívať príležitosti, ktoré ponúkajú. V súčasnosti platí, predbežne sa vykonáva alebo 
čoskoro začne platiť viacero dohôd o voľnom obchode. Mám v úmysle intenzívne sa zamerať na vykonávanie 
našich obchodných dohôd. Stratégia prístupu na trh už stanovuje základ dobrej spolupráce medzi hospodárskymi 
subjektmi, Komisiou, delegáciami EÚ, členskými štátmi a ich veľvyslanectvami tým, že spája ich úsilie pri 
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otváraní trhov a zabezpečovaní rovnakých podmienok. Budem tejto práci venovať politickú pozornosť, ktorú si 
jej hospodársky význam vyžaduje.  

Takisto mám v úmysle spolupracovať s dezignovaným podpredsedom pánom Katainenom pri využívaní 
obchodnej politiky ako v rámci silnej politiky priamych zahraničných investícií. Európa už je prvým zdrojom 
a príjemcom priamych zahraničných investícií na svete. Mali by sme zostať hlavným cieľom investícií vďaka 
nášmu otvorenému, dobre regulovanému a inovatívnemu hospodárstvu. 

Úzko budem spolupracovať aj s VP/PK pani Mogheriniovou, dezignovaným komisárom pánom Mimicom a 
dezignovaným komisárom pánom Avramopoulosom s cieľom posilniť naše strategické partnerstvo s Afrikou. 

Pokiaľ ide o legislatívnu iniciatívu, za posledné roky sme mali bohatý program, keďže sme museli prispôsobiť 
naše nástroje obchodnej politiky novým podmienkam, ktoré priniesla Lisabonská zmluva.  Mojou prioritou bude 
podpora dokončenia doteraz neuzavretých legislatívnych opatrení. Pokiaľ ide o nové iniciatívy, Komisia má 
v úmysle predložiť v druhej polovici roku 2015 návrhy na revíziu nariadenia o kontrole vývozu tovaru 
s dvojakým použitím. V nadchádzajúcich mesiacoch sa môže uvažovať aj o ďalších iniciatívach v závislosti od 
celkových priorít Komisie.  

Vo všetkých etapách vývoja a vykonávania politiky obchodu mám v úmysle Európsky parlament v plnej miere 
informovať a viesť pravidelný a otvorený dialóg s členmi tohto výboru. 

Pripravím prehľad o našich celkových politických prioritách vzhľadom na predchádzajúce politické oznámenia a 
pri navrhovaní nových smerov zohľadním Vaše stanovisko. 


