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Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

FRANS TIMMERMANS
Kandidát na výkonného místopředsedu
Zelená dohoda pro Evropu

Kandidát na výkonného místopředsedu Komise Frans Timmermans vystoupil před Evropským parlamentem dne
8. října 2019, aby odpověděl na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro životní prostředí, veřejné
zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokume ntu.
Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:



Zelená dohoda pro Evropu a
Opatření v oblasti klimatu.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na výkonného místopředsedu obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž
poskytl písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autoři: Georgios Amanatidis, Zsuzsanna Laky
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.437 – listopad 2019
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Zelená dohoda pro Evropu

Vedení mezinárodních jednání

„[…] Zelená dohoda pro Evropu musí nasměrovat Evropu na
správnou cestu k udržitelné budoucnosti a zajistit, aby byl
každý evropský občan zapojen a nikdo nezůstal opomenut.
Naší ambicí je učinit z Evropy první klimaticky neutrální
kontinent na světě. Toho můžeme dosáhnout do roku 2050,
pokud budeme dobře plánovat a začneme okamžitě.“

„Musíme se snažit přesvědčit ostatní, aby své ambice také
posílili. Jsem plně odhodlán posilovat naši zahraniční
diplomacii v oblasti klimatu a plnit cíle udržitelného rozvoje.“

„Naším úkolem je zřetelně a konkrétně ukázat našim
občanům, že Zelená dohoda může pomoci řešit jejich
problémy a zlepšit jejich život už nyní, a nejen až za 20 nebo
30 let.“
„Vnitrostátní iniciativy a zaměstnanost na místní úrovni
podporovaná z veřejného a soukromého financování a
z evropských podpůrných programů za účelem sdílení
znalostí a kapacit. To je podle mého názoru způsob, jak může
Zelená dohoda pro Evropu prospívat lidem přímo.“
„[…] Myslím, že jedním z nejsložitějších úkolů, které mne
čekají, je zajistit, aby naše myšlení bylo provázané, tak aby
[v našich politikách] byla zachována konzistentnost […].
Nedělám si iluze, že za 100 dní dokážu všechno vyřešit.
Myslím však, že dokázat zjistit, kde nám chybí konzistentnost
a následně přijmout opatření a právní předpisy potřebné
k odstranění těchto nedůsledností, bude sice velmi
komplikovaný úkol, ale jeden z nejdůležitějších, které mne
v rámci mého portfolia čekají.“
„[…] omezení emisí skleníkových plynů, snižování zvýšení
teploty, globální oteplování, útoky na biologickou
rozmanitost představují oblasti, které jsou navzájem spojité a
v současnosti vyžadují naléhavý přístup.“
„Určitě budeme pracovat na vodíkové strategii, protože jsem
rovněž přesvědčen, že se v této oblasti může Evropa
skutečně dostat na první místo. Kdybychom přidali na
rychlosti, byli bychom oproti jiným částem světa ve výhodě.
Jsem také přesvědčen, že při skladování energie ve vodíku
nedochází k žádné ztrátě energie.“
Cíl snižování emisí do roku 2030
„Rovněž začnu bezodkladně usilovat o dosažení vyšší úrovně
ambicí do roku 2030. Co nejdříve předložím legislativní
návrhy, které nám pomohou snížit emise alespoň o 50 %,
nebo ještě lépe o 55 %.“
„Domnívám se však, že můj postoj posílí, pokud se budu
moci opřít o analýzu, kterou právě provádíme. […] Dovolte
mi však znovu upřesnit: Byl bych velmi překvapen, kdyby
výsledkem bylo něco jiného než alespoň 55% snížení do roku
2030.“
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Fond pro spravedlivou transformaci
„Potřebujeme specializovaný Fond pro spravedlivou
transformaci, abychom podpořili nejvíce postižené osoby
a komunity, např. v průmyslových regionech, uhelných
regionech a regionech závislých na energeticky náročných
odvětvích.“
„[…] všichni potřebujeme soudržné a koherentní plány […],
musíme zajistit financování i tam, kde […] nepůsobí tržní síly,
které by to dokázaly, a musíme se zapojit.“
„A to také chceme vložit do Fondu pro spravedlivou
transformaci: kombinaci nových finančních závazků se
spolufinancováním na vnitrostátní úrovni, které budou
rovněž napojeny na různé už zavedené fondy – ať už jde
o zemědělský fond, strukturální fondy, Fond soudržnosti –
a také chceme zajistit rozsáhlý přístup k finančním
prostředkům, které tento přechod k zelené ekonomice
umožní, a to prostřednictvím pomoci EIB, která se v rámci
programu InvestEU mimořádně osvědčila.“
„Je zcela zřejmé, že pro tuto transformaci, zejména v zemích,
které jsou stále silně závislé na uhlí, budeme potřebovat
mnohem a mnohem více finančních prostředků, než jaké
může shromáždit Fond pro spravedlivou transformaci. Je mi
však také naprosto jasné, že uhlí nemá budoucnost.“
Ochrana biologické rozmanitosti
„[…] představíme spolehlivou a ambiciózní strategii v oblasti
biologické rozmanitosti do roku 2030, přičemž […] EU musí
na příští konferenci OSN o biologické rozmanitosti v Číně
v říjnu 2020 prosazovat co nejambicióznější závazky.“
„Chci se spojit s vědeckou obcí, abychom dokázali stanovit
určitá měřítka, na jejichž základě pak budeme moci vytvářet
politiky, a musíme to udělat dříve, než se vydáme do
Pekingu.“
„Přeji si tedy, aby byla Evropská unie díky intenzivnímu
dialogu s tímto Parlamentem mimořádně dobře připravena
na příští konferenci o biologické rozmanitosti […], abychom
na ní předložili konkrétní návrhy ve snaze přesvědčit zbytek
světa, že nyní je třeba přijmout naléhavá opatření na ochranu
naší biologické rozmanitosti.“
„Potřebujeme strategii pro opětovné zalesňování a to
způsobem, který nebude v rozporu s jinými cíli. […] Musíme
k tomu přistupovat s rozumem a myslím, že jediný způsob,
jak toho docílit, je přijmout celoevropskou strategii na
podporu opětovného zalesňování.“
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„[…] spotřebitelé musí být lépe informováni. […] Chci, abych
jim mohl jednoho dne říct, že tento [výrobek] byl vyroben
způsobem, který nezpůsobuje odlesňování. To dnes udělat
nemůžeme.
Musíme
proto
spolupracovat
s našimi
zahraničními partnery, abychom toho v budoucnu docílili,
protože v současné době je 80 % odlesňování důsledkem
snah o získání nové orné půdy určené k výrobě nových
potravin a mnohdy i potravin, které pak přímo dovážíme.
Někdy se dokonce jedná o krmivo, kterým krmíme naše
zvířata chovaná v Evropě. Máme tedy před sebou hodně
práce, abychom informovali naše spotřebitele, a v této
oblasti budeme muset také zavádět regulaci.“
Cíl nulového znečištění
„[…] Evropa musí pokročit v úsilí o vytvoření prostředí
s nulovým
znečištěním,
aby
se
vypořádala
se
znehodnocováním a znečišťováním životního prostředí,
zaměřila se na kvalitu ovzduší a vody, nebezpečné chemické
látky, průmyslové emise, pesticidy, endokrinní disruptory
a mikroplasty.“
„Co potřebujeme, je čistý vzduch v našich městech a čistou
vodu v našich řekách a oceánech, abychom mohli vést
zdravější život na planetě, která dokáže udržet podmínky pro
život celého lidstva a kde ekonomika poroste ve prospěch
mnoha, nejen některých, a poskytne práci každému.“
Doprava
„[…] doprava je jedním z nejvíce znečišťujících odvětví naší
ekonomiky. Musíme se k tomu postavit čelem. V celé Evropě
závisí kvalita každodenního života lidí na autech, mnohdy
samotné jejich živobytí. Jsem si toho vědom a neusiluji
o Evropu bez aut; chci Evropu s automobily bez emisí a chci,
aby lidé mohli používat čistou veřejnou dopravu.“
„Pokud chceme splnit naše cíle v oblasti klimatu, musíme
snížit emise zejména v odvětví letectví a námořní dopravy. To
vyžaduje pečlivou kombinaci nástrojů. Musíme investovat –
například do našich železnic.“
„Chci, aby Evropa měla nejlepší dopravní systémy na světě.“
„[…] ETS [systém obchodování s emisemi] by se měl rozšířit
na lodní přepravu. Potřebujeme však také širší skladbu
politik. Chci, abychom měli zelené přístavy. Chci, abychom
byli schopni přimět lodní přepravu, aby využívala elektřinu,
kterou mají k dispozici v přístavech, a nespalovali ty nejhorší
věci, když jsou ve městech.“
„Potřebujeme biopaliva třetí generace. Mohou se stát
konstruktivní součástí naší skladby zdrojů energie, protože
v některých oblastech – např. v letectví – pravděpodobně
budeme potřebovat více biopaliv. Možná je to z nedostatku
představivosti, ale neumím si zatím představit, že v dohledné
době budeme schopni létat na elektrický pohon ve větším
měřítku.“
Oběhové hospodářství

výrobky a předcházení vzniku odpadů. Musíme snižovat
množství zdrojů, opětovně je používat a recyklovat, abychom
dokázali využít veškerý potenciál pro nízkouhlíkové
hospodářství. Navrhneme nový akční plán pro oběhové
hospodářství, který se bude zaměřovat na udržitelné výrobky
a opětovné
používání zdrojů, zejména v odvětvích
náročných na zdroje, jako je textilní průmysl a stavebnictví.“
Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro udržitelnost
potravinového systému
„[…] To je věc, kterou chci zdůraznit – bez našich zemědělců
nedosáhneme cílů udržitelnosti, takže musíme vytvořit
společnou zemědělskou politiku, která toto úsilí podpoří
a která také povede ke spravedlivé hospodářské soutěži pro
naše zemědělce, a to i na mezinárodní úrovni. Myslím, že
reformy, které zavedl Phil Hogan, nás výrazně posunuly
kýženým směrem a nyní bychom měli určit, jak můžeme za
pomocí zásady „od zemědělce ke spotřebiteli“ přispět
k dosažení lepších výsledků.“
„[…] musíme se zamyslet nad společnou zemědělskou
politikou v tomto kontextu [financování intenzivního
zemědělství], abychom nalezli způsob, jak evropským
zemědělcům zaručit budoucnost a jak vyrábět potraviny,
které nebudou nadále znečišťovat. […], což už zahrnovaly
reformy zaváděné za předsedy Junckera, toto úsilí však bude
prvořadým a stěžejním záměrem také politiky „od zemědělce
ke spotřebiteli“.“
„Musíme zajistit, aby se na náš stůl dostávaly udržitelné
potraviny. Musíme zajistit zemědělcům takové podmínky,
aby dokázali udržovat naše venkovské oblasti, a musíme
vytvořit konstruktivní vztah mezi venkovskými oblastmi
a městy a příměstskými oblastmi Evropské unie. Toho nelze
docílit bez účasti zemědělců.“
“Mým záměrem je zajistit, aby politika vytvářela podmínky
pro to, […] aby se chov hospodářských zvířat mohl provádět
způsobem, který bude šetrnější k životnímu prostředí. Jsem
odhodlán tvrdě pracovat, aby byla věnována větší pozornost
dobrým životním podmínkám zvířat a aby se životní
podmínky zvířat zlepšily, ať už se jedná o chov
hospodářských zvířat nebo jejich přepravu či porážku. To
jsou opatření, která […] by evropské orgány měly skutečně
přijmout.“
Daňové politiky na pomoc plnění cílů v oblasti klimatu
„Představoval bych si to tak, že bychom řekli našim
zahraničním partnerům, že zamýšlíme tento přechod na
klimaticky neutrální kontinent uskutečnit do roku 2050. Za
tímto účelem přijmeme tato opatření. Tato opatření budou
mít samozřejmě dopad na naše hospodářství. Pokud
přijmete stejná nebo srovnatelná opatření, ale směřující
stejným směrem, půjdeme společně. Pokud ne, pak
samozřejmě nemáme jinou možnost, než chránit naši
společnost a naše hospodářství, a budeme nuceni zavést
uhlíkovou daň na hranicích.“

„Musíme posunout naše úsilí v oblasti oběhového
hospodářství na novou úroveň a zaměřit se na udržitelné
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„Myslím, že musíme nevyhnutelně snižovat a postupně
ukončit dotace, které stále poskytujeme na fosilní paliva.
Uznávám, že potřebujeme zcela praktický harmonogram
s mezníky a konkrétními opatřeními, který bude možné
projednat
s členskými
státy.
Je to však jeden
z nejkřiklavějších, jeden z nejvíce do očí bijících rozporů,
kterému se do budoucna musíme vyhnout.“
„Naše směrnice o energii nemá ani zdaleka parametry, které
jsou potřebné, musíme provést její revizi. Přál bych si, aby
alespoň existovala možnost, že bude možné zavést zdanění
leteckého petroleje, protože nevidím důvod, proč by tento
zdroj energie měl být osvobozen od daně.“
Prosazování a provádění
„Pravidla [směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a podobné
právní předpisy] mluví zcela jasně a myslím, že bychom měli
dělat více pro prosazování pravidel v členských státech. […]
Tyto právní předpisy jsou naléhavě potřebné, ale v mnoha
členských státech se neuplatňují. Myslím, že Komise bude
muset zpřísnit svůj přístup k zahajování řízení o nesplnění
povinnosti, cítím osobní odpovědnost, abych zajistil, že
k tomu dojde.“
„[…] k prosazování právních předpisů v oblasti regulace
budeme využívat všech nástrojů, které máme k dispozici.
Myslím, že už jsou pryč doby, kdy se mohl automobilový
průmysl těšit pohodlí svého postavení. Je třeba, aby
vykazoval výsledky. V minulosti výsledky nevykazoval, je
třeba, aby je vykázal nyní a Komise bude výsledky vymáhat.“
„[…] [Pokud jde o to,] co budu vymáhat já osobně v oblasti
odstraňování rozporů v politikách, které máme. Jsem
přesvědčen, že jsme už učinili krok správným směrem, pokud
jde o palmový olej, prostřednictvím rozhodnutí, které přijala
současná Komise, ale musíme se zaměřit na další z těchto
komodit, abychom zajistili, že zamezíme jednání, které
přispívá
k odlesňování.
Musíme
dosáhnout
větší
transparentnosti, abychom přesně věděli, kam směřujeme,
k tomu však potřebujeme také dialog se zeměmi původu.
Mají samozřejmě své vlastní požadavky, pokud jde
o spravedlivý obchod a vztahy s Evropskou unií.“

„[…] chci předstoupit před Parlament s návrhem právního
rámce pro klima, který se co nejpřesněji pokusí stanovit
nejen to, čeho musíme dosáhnout do roku 2050, ale také to,
jaká opatření je třeba přijmout mezi tím, abychom uvedené
cíle do roku 2050 splnili.“
„Jsem upřímně přesvědčen, že tento právní rámec pro klima
vytvoří rámec, který naléhavě potřebujeme k tomu, abychom
přiměly členské státy předložit dostatečně konkrétní plány,
které nám umožní prozkoumat jednotlivé fáze, jimiž musíme
projít, máme-li dospět tam, kam se potřebujeme dostat
v roce 2050. Některé členské státy již tuto práci odvedly, ale
mnoho členských států tak ještě neučinilo. V tomto ohledu se
domnívám, že je to nejlepší možný rámec pro naši společnou
budoucnost.“
Provádění legislativních nástrojů
„Provedeme přezkum a budeme modernizovat naše stávající
právní předpisy v oblasti klimatu a obnovitelné energetiky. Je
také zřejmé, že za účelem dosažení našich cílů v oblasti čistší
dopravy,
méně
energeticky
náročných
budov
a udržitelnějšího potravinového systému musíme zvážit
přijetí dalších opatření. Nemůžeme si dovolit luxus
samolibosti.“
„Myslím, že musíme rozšířit systém obchodování s emisemi
(ETS) na další odvětví, jako je letectví a námořní odvětví, jsem
však také přesvědčen, že stávající právní předpisy nám dávají
možnost usilovat o přísnější normy, bude-li to třeba, v oblasti
emisí nebo v dalších oblastech. Budeme muset také provést
přezkum našich směrnic v oblasti energetiky i dalších
směrnic.“
„Takže ano, jsem přesvědčen, že existuje prostor pro
zlepšování právní úpravy. Ano, jsem přesvědčen, že existuje
prostor pro přesněji zacílenou regulaci. Jsem rovněž
přesvědčen, že už tím, že provádíme důkladné posouzení
dopadů a máme Výbor pro kontrolu regulace, který tento
proces monitoruje, vlastně máme lepší právní úpravu. Také
jsem přesvědčen, že musíme věnovat pozornost mnoha
stávajícím předpisům v mnoha oblastech a ověřit, zda jsou
vhodné ke svému účelu.“

Opatření v oblasti klimatu

Evropský klimatický pakt

Právní rámec pro klima

„Klimatický pakt bude v sobě spojovat iniciativy a sliby
jednotlivých skupin obyvatel, společností a sousedství, zajistí
sdílení znalostí a dat a vzájemnou pomoc a inspiraci formou
osvědčených
postupů
a konkrétních
výsledků.“

„Ve lhůtě 100 dnů od nástupu do funkce předložím návrh
právního rámce pro klima, který do právních předpisů zakotví
cíl EU dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tento
právní rámec stanoví dlouhodobý směr, kudy se mají ubírat
všechny naše politiky.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

MARGRETHE VESTAGEROVÁ
Kandidátka na výkonnou místopředsedkyni Evropa připravená na digitální věk

Kandidátka na výkonnou místopředsedkyni Komise Margrethe Vestagerová vystoupila před Evropským parlamentem
dne 8. října 2019, aby odpověděla na otázky poslanců z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Výboru pro
vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) a Hospodářského a měnového výboru (ECON). Během slyše ní pře dstavila
řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:



Evropa připravená na digitální věk a
Hospodářská soutěž.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na výkonnou místopředsedkyni obdržela ještě před slyšením také několik písemných otáz ek,
k nimž poskytla písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autoři: Frédéric Gouardères, Mariusz Maciejewski, Drazen Rakic
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 642.342 – listopad 2019
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Evropa připravená na digitální věk
Dlouhodobá strategie pro budoucnost evropského
průmyslu
„Potřebujeme strategii pro budoucnost evropského
průmyslu, která se bude opírat o to, co činí Evropu silnou:
naši otevřenost a rozmanitost. Průmyslová strategie tedy
musí být pro každého: musí být zelená a musí být založena
na spravedlivé hospodářské soutěži.“
„Nemůžeme mít průmyslovou strategii, která neusiluje
o ekologizaci našeho hospodářství a přechod na uhlíkově
neutrální kontinent. Jsou to dvě strany téže mince.“
„Digitalizace v sobě skrývá obrovský potenciál pro zlepšení
našeho života, ale abychom mohli tento potenciál uvolnit,
potřebujeme správná pravidla, která poskytnou lidem
důvěru v digitální transformaci. Měla by sloužit občanům.
Měla by respektovat naše základní hodnoty.“
„Pokud budeme prosazovat inovace, včetně vlastního
uspořádání, mohli bychom mnohem lépe využívat
technologie, které už máme, a to nám pomůže urychlit
způsob našeho boje proti změně klimatu. Částečně lze
tohoto záměru docílit digitálními prostředky, protože
můžeme sledovat zdroje ve větší míře, než tomu bylo dříve.“
„Propojíme celé hodnotové řetězce – univerzity, dodavatele,
výrobce – až k těm, kteří recyklují suroviny používané ve
výrobě.“
„Tato strategie […] musí přesahovat hranice jednotného
trhu.“
„Evropa bude připravená na digitální věk i díky dobré
průmyslové strategii.“
Nová strategie pro malé a střední podniky
„Toto úsilí [týkající se průmyslové strategie] bude zahrnovat
předložení nové strategie na podporu těch, kdo tvoří základ
evropského hospodářství, tj. malých a středních podniků.“
„V první řadě musíme samozřejmě zajistit, aby tato strategie
nebyla jen pro velké podniky, protože – pokud jde o průmysl
– Evropu netvoří jen velké podniky, ale i množství malých
a středních podniků. Velký počet podniků má své
subdodavatele, a to více než jednoho subdodavatele, v tom
také spočívá význam struktury evropského průmyslu,
v tomto jeho uspořádání, takže strategie by měla zahrnovat
celé odvětví.“
„Měli bychom se také postarat o to, abychom měli nástroje
potřebné pro financování. Junckerův investiční plán poskytl
financování
900 000
malých
a středních
podniků

PE 629.837

a domnívám se, že v tomto ohledu bychom měli následovat
jeho příkladu, tak abychom byli skutečně schopni
poskytnout lidem financování pro růst.“
Umělá inteligence
„[…] potřebujeme pravidla, která zajistí, že umělá inteligence
bude používána eticky, na podporu lidského rozhodování
a nikoli na jeho oslabení. Během prvních 100 dnů ve funkci
předložím návrhy, které se budou zabývat evropským
přístupem k umělé inteligenci.“
„Takže v oblasti umělé inteligence a kvantové výpočetní
techniky máme opravdu na čem stavět, nemusíme jen
dohánět, nýbrž také rozvíjet. Pokud máme zavedeny
evropské programy, budou samozřejmě potřebovat
financování. Znovu vás tedy vyzývám, abyste nám pomohli
schválit rozpočet, abychom neztráceli čas, pokud jde o tyto
zásadní investice.“
„[…] uspět můžeme jedině tehdy, pokud vytvoříme umělou
inteligenci, které budeme moci důvěřovat. Pokud vytvoříme
umělou inteligenci založenou na základních hodnotách.“
„[…] otázka, jak se vyhnout předsudkům, je jednou
z klíčových otázek, která tvoří základ rozpravy o způsobu
zavedení rámce, který nám umožní důvěřovat této
technologii.“
„Do prosince budeme mít výsledky [hodnocení Etických
pokynů pro důvěryhodnou umělou inteligenci]. Ty se
samozřejmě stanou podkladem pro naši práci […].“
„Protože pochopitelně potřebujeme více investic. Pokud jde
o investice do umělé inteligence, Evropa zaostává v řádu
trojnásobku nebo čtyřnásobku […].“
Akt o digitálních službách
„[…] musíme se zamýšlet nad obavami lidí z technologií
a tím postupně vybudovat důvěru. Budu usilovat o zavedení
aktu o digitálních službách, který povede ke zkvalitnění
našich pravidel v oblasti odpovědnosti a bezpečnosti
digitálních platforem, služeb a produktů. Možná bude
zapotřebí regulovat způsob, jakým společnosti shromažďují,
používají a sdílejí údaje, – aby se tak dělo ve prospěch celé
společnosti.“
„[…] je třeba, abychom co nejlépe využili toho, co máme,
protože máme na spěch. Je třeba věnovat důkladnou
pozornost tomu, co bych nazvala digitálními občanskými
právy – GDPR, abychom mohli mít vnitrostátní orgány, které
budou prosazovat tato práva v plném rozsahu, a doufám, že
zareaguje také trh a podaří se nám docílit ochrany soukromí
již od návrhu […].“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
Zdanění digitální ekonomiky, společný základ daně
z příjmů právnických osob, podávání zpráv podle
jednotlivých zemí
„Na první pokus jsme nebyli ve snaze o zavedení daně
z digitálních služeb úspěšní. Jednotlivé členské státy pak tuto
iniciativu převzaly a začaly ji provádět samy. Mají můj obdiv,
protože to, co dělají, je něco mimořádného. Doufám, že se
tím vyvine nejprve tolik potřebný tlak, který snad povede
k nalezení globálního řešení, globální dohody o tom, jak
v této věci postupovat. V opačném případě bychom to měli
udělat sami. Samozřejmě se zavazujeme, že předložíme
návrh, pokud do konce roku 2020 nebude dosaženo globální
dohody.“
„[…] čeká nás několik velmi důležitých právních předpisů,
které nebyly dosud schváleny. Jeden z nich se týká
společného konsolidovaného základu daně z příjmů
právnických osob, a to je důležité, protože i když začneme
hovořit o minimální dani z příjmu právnických osob, pokud si
můžete pohrávat se základem daně, pak může být minimální
výše daně bezvýznamná, takže pokud chcete v této oblasti
pokročit, potřebujete obojí. Druhá věc, která nám stále chybí,
je veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Funguje
to ve finančním sektoru. Podle mých posledních informací
finanční sektor stále ještě existuje, takže to asi nebude tak
moc škodlivé. Myslím, že každý generální ředitel může
s hrdostí uvést počet zaměstnanců, činnosti, obrat, zisky
a zaplacené daně. To nám také umožní pohlížet na zdanění
z úplně jiné perspektivy, i jakožto jednotlivcům.“
„Ano, mám za to, že možnost použití článku 116 skutečně
existuje. Nyní máme proces, na kterém se samozřejmě každý
členský stát může podílet, ale článek 116 stanoví: má-li
některý členský stát nebo některé členské státy ustanovení,
která poškozují hospodářskou soutěž, můžete s tímto
členským státem zahájit jednání, aby tato ustanovení změnil.
Nejste-li úspěšní, můžete předložit návrhy a o těchto
návrzích lze rozhodovat běžným nebo řádným legislativním
rozhodovacím procesem, ale rozhodně si myslím, že bychom
měli začít zvažovat, co by to obnášelo. Nemyslím, že je jisté,
že bychom byli úspěšní, ale myslím, že je důležité, abychom
měli na paměti jednotlivé nástroje, které nám Smlouva
nabízí, a v případě potřeby je použili.“

Hospodářská soutěž
Posílené vymáhání v oblasti hospodářské soutěže
„Trhy se vyvíjejí rychle, právo se vyvíjí tak, jak se právo vyvíjí.
Je zřejmé, že do jisté míry se zde nevyhneme asymetrii.
Existuje určité omezení, pokud jde o rychlost prosazování
práva, protože nikdy nesmíme zpochybnit spravedlivý
proces. Na druhé straně bychom měli být schopni pracovat
co nejrychleji. Právě teď řešíme jeden případ, kdy se snažíme
použít tzv. předběžná opatření a říkáme podniku: musíte
přestat s tím, co děláte, protože si myslíme, že tím

poškozujete hospodářskou soutěž, a jakmile přestanete,
uděláme samozřejmě vše potřebné, abychom prokázali,
k jaké škodě došlo. To je samozřejmě první případ za dvacet
let, ale myslím, že je na tom dobře patrná skutečnost, že
přikládáme velmi vysokou prioritu urychlení toho, co
děláme.“
„Pokud jde o otázku rozdělování podniků, pak tady je nástroj,
který máme k dispozici: dá se to dokázat. Jde o to, že jsem
povinna použít nejméně násilný nástroj k obnovení
spravedlivé hospodářské soutěže, a protože rozdělit podnik
je docela náročná záležitost, mám samozřejmě povinnost
nejprve vyzkoušet, jaké jiné nástroje by mohly být k řešení
dané situace vhodné.“
Přezkum evropských pravidel hospodářské soutěže
„Žijeme v náročné době, a to i z hlediska prosazování
hospodářské soutěže, protože trhy se rychle mění – a ještě
větší změny nás teprve čekají. Lidská přirozenost – a její
základní motivační faktory jako je ziskuchtivost a strach – se
však nemění. Takže zásady, kterými se řídí naše pravidla
hospodářské soutěže, jsou dnes stejně významné jako
v době podpisu Římské smlouvy před více než 60 lety.
Musíme se však postarat o to, aby způsob, jakým tyto zásady
uplatňujeme, odpovídal potřebám rychle se měnícího světa.
Budu tedy pokračovat v přezkumu našich pravidel, který
jsme zahájili, v oblasti antimonopolních pravidel, fúzí a státní
podpory. V tomto procesu se budeme řídit poznatky
a využívat poznatky, které jsme získali při zkoumání vlivu
digitalizace na hospodářskou soutěž – včetně nezávislé
zprávy tří zvláštních poradců, kterou jsme obdrželi začátkem
tohoto roku.“
„[…] zahájili jsme úplnou první kontrolu účelnosti a nakonec
přezkum obrovského počtu našich pokynů. V jedné věci jsme
v předstihu před tímto programem, a to jsou pokyny pro
systém obchodování s emisemi, ETS. Důvodem je, že chceme
být připraveni před zahájením nového obchodního období.
Je tedy třeba si uvědomit, že v poměrně krátké době
zahájíme veřejnou konzultaci.“
„[…] budeme pokračovat. Stále máme nedokončené případy,
a právě jsme požádali jednotlivé členské státy, aby nás
informovaly o tom, jak používají rozhodnutí o daňovém
režimu, abychom aktualizovali veškeré podklady, které
máme, od doby, kdy jsme už před několika lety doplňovali
údaje naposledy.“
Strategie v oblasti průmyslu
„[…] v této oblasti stojíme před dvojí výzvou: na jedné straně
zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž v rámci našeho
jednotného trhu, aby se tak našim zákazníkům
a spotřebitelům dostávalo kvalitních služeb; současně je
našim úkolem postavit se za naše evropské podniky, pokud
se
setkají
s nekalou
soutěží
mimo
Evropu.“
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„Trh veřejných zakázek v Evropě představuje 14–15 %
evropského HDP. To jsou 2 biliony EUR. To je dvojka
s dvanácti nulami v eurech. To je spousta peněz. Zveme lidi,
aby k nám přišli a podnikali zde, ale my nejsme zváni. Tam
odkud pocházím, pokud vaše pozvání někdo neopětuje, tak
ho pak už přestanete zvát.“
Vlastnictví podniků a dotace ze strany cizích států
„Samozřejmě vítáme investory, ale měli by k nám přicházet
za účelem obchodu. Jednou z otázek, které jsou prozatím
nedořešeny, je samozřejmě zajistit, aby v případě, kdy
některý státní podnik ze zahraničí koupí evropský podnik,
nepřicházela do Evropy žádná zahraniční státní podpora,
která by zde narušovala rovné podmínky. V tomto ohledu
spolupracujeme s kolegy z oblasti obchodu a jednotného
trhu, abychom vytvořili funkční nástroj, který bohužel zatím
nemáme, ale je to jedna z našich hlavních priorit.“

Řízení dvojího portfolia
„[…] nezávislost při prosazování práva není předmětem
diskuse; to se opírá o důkazní informace, o fakta a judikaturu,
a nikoliv o to, v jaké jste zemi, ani o velikost a nic jiného.“
„[…] máme k dispozici nezávislé poradenství
hlavního ekonoma a máme rady právní služby.“

„Jsem stále odpovědná svým kolegům. Důležitá rozhodnutí
samozřejmě přijímáme v rámci v rámci sboru komisařů.
Doposud jsme v rámci sboru komisařů nevedli podrobnou
rozpravu o rozhodnutích v oblasti hospodářské soutěže, ale
samozřejmě sledujeme každý postup. Předtím nejprve
absolvujeme jednotlivé kroky v rámci týdenních setkání
vedoucích kabinetu, takže se jedná o opravdu kolegiální
rozhodnutí, protože tak to má být.“
„[…] myslím, že portfolio, které mám dostat, je velmi
působivé. Ale legislativní návrhy budou připravovat moji
kolegové; kolegové pro jednotný trh, pro vnitřní věci.
Nebudu to já, kdo je bude připravovat Budu s nimi
spolupracovat, to jistě, ale pokud jde o jednotlivé návrh[y], ty
budou připravovat moji kolegové.“
„Doufám také, že mě podpoříte, až se vrátím a budu se vás
ptát na váš názor, co myslíte? Protože na některé z těchto
otázek nebudeme znát odpověď předem. Budeme s vámi
naše návrhy konzultovat, stejně jako je budeme konzultovat
s nevládními
organizacemi,
občanskou
společností,
průmyslem.“
„[…] hodlám pokračovat v této otevřené spolupráci
s [Evropským parlamentem] v každém kroku legislativního
procesu.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

VALDIS DOMBROVSKIS
Kandidát na výkonného místopředsedu Hospodářství ve prospěch lidí

Kandidát na výkonného místopředsedu Komise Valdis Dombrovskis vystoupil před Evropským parlamentem dne
8. října 2019, aby odpověděl na otázky poslanců Evropského parlamentu z Hospodářského a měnového výboru
(ECON) a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL). Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem
tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném
nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:




Hospodářství ve prospěch lidí,
Správa ekonomických záležitostí a
Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na výkonného místopředsedu obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž
poskytl písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí
Autoři: Radostina Parenti, Jérôme Deslandes, Aoife Kennedy
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.440 – listopad 2019
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pracovníkům. Jsme připraveni usilovat o zlepšení reálné
situace v terénu.“

Hospodářství ve prospěch lidí
Cíle
„[…] chceme se rozhodně zaměřit na udržitelný hospodářský
růst podporující začlenění. Chceme docílit silné vazby mezi
hospodářským rozvojem, sociálními hledisky a udržitelností.
Je pravda, že nepotřebujeme hospodářský růst pro
hospodářský růst, ale pro blaho lidí.“
Evropský pilíř sociálních práv – akční plán
„Předložíme akční plán pro účinné provádění Evropského
pilíře sociálních práv v celé EU.“
„Dovolte mi tedy, abych zmínil některé konkrétní návrhy,
které připravujeme. […] právní iniciativa týkající se
spravedlivých minimálních mezd, a během prvních 100 dnů
našeho funkčního období; evropská záruka pro děti; posílené
záruky pro mladé lidi, evropský systém pojištění [zajištění]
pro případ nezaměstnanosti […]; nová agenda dovedností;
zlepšení pracovních podmínek pro pracovníky platforem […]
a rovněž nová evropská strategie pro rovnost žen a mužů,
včetně
opatření
na
závaznou
transparentnost
v odměňování.“

v úmyslu

pokračovat

v rozvoji

sociálního

„Jsme samozřejmě připraveni vést diskusi o možných
legislativních změnách, ale […] sociální partneři jsou už
zapojeni do evropského semestru […].“
„[…] zapojení sociálních partnerů do evropského semestru
na evropské a vnitrostátní úrovni, konzultace o klíčových
politických návrzích […], podpora budování kapacit, a
v těchto snahách budeme pokračovat.“
„[…] vždy jsme kladli značný důraz na to, že chceme
respektovat modely kolektivního vyjednávání v jednotlivých
členských státech, zejména tam, kde tyto modely fungují
velmi dobře, jako v severských zemích. […] toto je naše
hlavní zásada, kterou se budeme řídit i v budoucnosti.“
„Musíme také posílit účinnost a fungování mezioborového
a odvětvového-sociálního dialogu […].“
„[…] máme v úmyslu úzce spolupracovat
výborem pro sociální dialog ve stavebnictví.“

s Evropským

Systémy sociálního zabezpečení
„[…] musíme zajistit, aby […] také lidé pracující v digitální
ekonomice a pracovníci platforem […] přispívali do systémů
sociálního zabezpečení a aby byli zahrnuti do systémů
sociálního zabezpečení.“
„[Pokud jde o] […] přenositelnost důchodů v přeshraničních
situacích […], toto právo by mělo být dostupné mobilním

PE 629.837

„[…] Budeme i nadále prosazovat přiměřený příjem
a podporu příjmů […] pro ty, kteří jsou v nouzi. […] platí
zásada rovných příležitostí a Komise ji bude i nadále
důsledně uplatňovat.“
„Pokud jde o rovnost žen a mužů, přijmeme mimo jiné
zvláštní strategii, která se bude zaměřovat například na
přístup žen na trh práce a také na rozdíly v odměňování.“
„[…] další podpora osob se zdravotním postižením je rovněž
jednou z věcí, které se hodlá Komise věnovat.“
Daňová spravedlnost
„[…] bez daňové spravedlnosti není sociální spravedlnost.“
„Boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem hodlám
věnovat značnou pozornost […]. Musíme provádět účinné
zdaňování nadnárodních společností, aby naši občané a malé
a střední podniky nemuseli nést nespravedlivé daňové
zatížení.“
Podpora zelené a digitální transformace

Úloha sociálního dialogu
„[…] máme
dialogu.“

Boj proti diskriminaci a rovné příležitosti

„Mým […] záměrem bude využívat fiskální, hospodářské
a finanční politiky na podporu zelené a digitální
transformace.“
„Zelená a digitální transformace může uspět, pouze pokud
bude považována za společensky spravedlivou. […] Mým
cílem tedy je […] zajistit, aby vývoj našich sociálních politik
probíhal v souladu s potřebami této transformace.“
„Tato [digitální propast] je důležitou součástí naší agendy
dovedností, protože mají-li být občané připraveni na digitální
věk, potřebujete přirozeně digitální dovednosti, kterých je
zjevně nedostatek.“
„[…] pomůžeme podpořit jednotlivce a regiony nejvíce
zasažené zelenou transformací prostřednictvím nového
Fondu pro spravedlivou transformaci.“
„[…] budeme úzce spolupracovat s Evropským parlamentem
[…], abychom stanovili, jaké další prvky jsou zapotřebí a jak
mohou být začleněny do rámce VFR – například Fond pro
spravedlivou transformaci.“
Investiční plán pro udržitelnou Evropu
„[…] činnost bude rozdělena do několika pracovních oblastí.
První pracovní oblast se týká finanční oblasti: podpora
z rozpočtu EU a EIB za účelem přilákání investic stejně jako
poradenská podpora při vytváření infrastruktury pro
způsobilé projekty. Nepotřebujeme totiž pouze zmobilizovat
finanční prostředky, potřebujeme také kvalitní projekty, které
skutečně
umožňují
udržitelnou
transformaci.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„[…] cílem je zmobilizovat 1 bilion EUR do udržitelných
investic prostřednictvím využití soukromých peněz
prostřednictvím programu InvestEU, prostřednictvím EIB,
přičemž, jak víte, máme v úmyslu zvýšit tento cíl financování
opatření v oblasti klimatu z 25 % na 50 %. Budou to nové
peníze, a prostřednictvím dalších příspěvků v rozpočtu EU.“
„[…] když jsem zmínil úvěrové cíle EIB, jedná se o nové
finanční závazky ve srovnání se současnou situací a jejich
výše činí mnoho desítek miliard EUR.“
„Budeme také povzbuzovat členské státy, aby přidělily až 5 %
svých prostředků v rámci sdíleného řízení na program
InvestEU, což nám opět umožní využít značné množství
nových finančních závazků.“
EIB jako klimatická banka
„[…] stěžejní součástí přeměny EIB na klimatickou banku je
zvýšení podílu jejího financování, které je věnováno oblasti
klimatu, ze současných 25 % na 50 % [do roku 2025]. Jedná
se tedy o první důležitý krok a postupné ukončení
financování fosilní energie je součástí této strategie.“
„Pokud jde o odhady, mluvili jste o 50 miliardách EUR ročně.
Ano, s dalším financováním EIB obvykle můžete využít
přinejmenším dvě třetiny pocházející také od partnerů
projektu, tedy přinejmenším 45 miliard EUR ročně. Pokud
tedy hovoříme o desetiletém období, máme 450 [miliard]
EUR.“

Správa ekonomických záležitostí
Změna zaměření evropského semestru
„Musíme nadále pokračovat v evropském semestru. Sociální
hlediska už tvoří téměř polovinu doporučení pro jednotlivé
země. Mám v úmyslu udržet toto zaměření v rámci naší
budoucí správy ekonomických záležitostí. Do cílů semestru
rovněž začleníme cíle udržitelného rozvoje OSN, abychom
tak podpořili udržitelný růst podporující začlenění.“
„Měl by být pravidelně sledován pokrok při plnění cílů
udržitelného rozvoje – cílů v rámci semestru. Budeme také
prosazovat systémová hlediska v rámci politik souvisejících
se zelenou transformací, jako jsou zelené investice, oběhové
hospodářství, účinné využívání zdrojů a spravedlivý přechod
ve všech odvětvích politiky.“
„[…] budeme posuzovat možnosti začlenění udržitelnosti do
postupu při makroekonomické nerovnováze, máme však
také závazné cíle v oblasti udržitelnosti, například cíle
snižování emisí v jiných politikách, jako jsou politiky v rámci
energetické unie, a plníme závazky týkající se provádění
Pařížské dohody.“
Zjednodušení Paktu o stabilitě a růstu
„[…] naše činnost bude vycházet ze zprávy Evropské fiskální
rady, která předkládá některé návrhy na zjednodušení
pravidel Paktu o stabilitě a růstu, díky nimž se usnadní jeho
uplatňování a stane se lépe srozumitelný pro širší veřejnost,
protože v současnosti jsou pravidla – jak víme – skutečně
příliš složitá.“

výdajových kritérií s dluhovou kotvou a jak já říkám
„omezené zlaté pravidlo“. Samozřejmě bude důležité
dosáhnout široké shody, abychom se dohodli na tom, jak
upravit a zjednodušit naše fiskální pravidla.“
„[Pokud jde o nejzazší meze flexibility v Paktu o stabilitě
a růstu], myslím, že bychom se v Evropě obecně měli vyhýbat
příliš velkému počtu „nejzazších mezí“ a spíše pracovat
v duchu kompromisu. To je způsob, jak funguje EU.“
Evropská funkce stabilizace
„[…] předložili jsme dva návrhy. Jedním je program na
podporu reforem, na jehož základě nyní vedeme rozpravu
o rozpočtovém
nástroji
pro
konkurenceschopnost
a konvergenci. […] A další návrh se týkal stabilizační funkce:
předložili jsme konkrétní návrh týkající se evropské funkce
investiční stabilizace […]. Nyní zvažujeme, do jaké míry
dokážeme nalézt synergii s návrhem […] na funkci stabilizace
a evropský systém pojištění [zajištění] pro případ
nezaměstnanosti.“

Finanční stabilita, finanční služby a unie
kapitálových trhů
Dokončení bankovní unie
„[…] dokončení bankovní unie bude Evropská komise
věnovat značnou pozornost.“
„Mám-li mluvit za Komisi […] budeme nadále hledat
způsoby, jak překonat současnou patovou situaci – či
současný velmi pomalý pokrok – pokud jde o zavádění
systému EDIS [Evropský systém pojištění vkladů] v Radě, ale
je třeba říci, že totéž zatím platí i o Evropském parlamentu.
[…] Budeme připraveni usnadňovat tento proces tím, že
v případě potřeby navrhneme nové prvky, které usnadní
rozpravu.“
„[…] musíme nalézt řešení pro tuto otázku likvidity ve formě
usnesení, takže v této věci budeme spolupracovat i
s členskými státy a ECB.“
„Pokud jde o bezpečná aktiva, Komise, jak víte, předložila
legislativní návrh týkající se cenných papírů zajištěných
státními dluhopisy. Toto úsilí se však bohužel v Radě
nesetkalo s příliš dobrou odezvou, takže musíme hledat
způsob, jak se pokusit tuto rozpravu znovu oživit.“
Finanční technologie a kryptoaktiva
„Předložím novou strategii, jejímž cílem bude zajistit, aby
Evropa dokázala co nejlépe využít finanční technologie
a obstát v celosvětové hospodářské soutěži.“
„[…] musíme řešit rizika, jako je nekalá soutěž, kybernetická
bezpečnost a hrozby pro finanční stabilitu. Evropa např.
potřebuje společný přístup ke kryptoaktivům, jako je Libra.
Mým záměrem je předložit v této věci nové právní předpisy.“
„[…] budeme muset regulovat Libru, abychom nad ní zajistili
dohled na úrovni EU, a to jak s ohledem na finanční stabilitu,
tak s ohledem na ochranu investorů […].“

„[…] pokud jde o fiskální pravidla EU, můžeme skutečně
považovat za základ práci Evropské fiskální rady v oblasti
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Přístup k financím pro malé a střední podniky
„Nová Komise navrhne nový fond na pomoc malým
a středním podnikům při uvedení na veřejný trh. Spolu se
svými kolegy navrhnu strategii, která malým a středním
podnikům pomůže řešit problémy související se zelenou
transformací, digitalizací a změnami obchodních modelů.“
„Jedna konkrétní nová iniciativa, kterou máme v úmyslu
předložit […], je specializovaný fond s účastí veřejného
i soukromého sektoru na podporu uvedení malých
a středních podniků na veřejný trh […] a samozřejmě
musíme ještě prověřit podmínky a náklady na přístup malých
a středních podniků na běžné kapitálové trhy.“
Nová strategie pro zelené financování
„[…] budeme i nadále prosazovat ambiciózní cíle v oblasti
udržitelných financí, jež vnímáme jako součást – jako
regulační část – naší zelené transformace.“
„Taxonomie bude tvořit základ pro mnoho dalších činností,
včetně zavedení standardů zelených dluhopisů, ekoznaček
a mnoha dalších prvků. […] budeme rozšiřovat taxonomii
i do dalších oblastí.“
„[Pokud jde o] vytvoření standardu EU pro zelené dluhopisy,
který by měl být určen všem druhům kótovaných
i nekótovaných evropských i zahraničních emitentů[,] toto
úsilí budu podporovat a předložím návrh v tomto smyslu
příští Komisi.“
„Pokud jde o transparentnost, emitenti budou muset uvádět
podrobné údaje o všech navrhovaných použitích výnosů a
o strategii a postupech emitentů zelených dluhopisů.“

„Brzy zveřejníme výsledky kontroly účelnosti podnikového
výkaznictví,
včetně
přezkumu
směrnice o uvádění
nefinančních informací, a […] naším záměrem je rozšířit
i oblast působnosti směrnice na další finanční instituce a také
zjednodušit zveřejňování informací finančními institucemi.“
„V současnosti také pracujeme na opatřeních, která se
zaměřují na udržitelnější a oficiální účastníky finančních
operací a číselné údaje, abychom se mohli novým pohledem
zaměřit na ESG [environmentální, sociální a správní] rizika
v povinnostech správců aktiv a institucionálních investorů
[…].“
Boj proti praní peněz
„[…] pravidla EU v rámci boje proti praní peněz jsou v EU
uplatňována nerovnoměrně. A proto musíme přehodnotit
způsob fungování našeho rámce. V této souvislosti
považujeme za výhodné svěřit určité úkoly v oblasti boje
proti praní peněz a jejich koordinaci jednomu orgánu Unie.“
„Zcela jistě existuje prostor pro větší koordinaci na úrovni EU:
výměna informací pomocí osvědčených postupů, ale
v případě nespolupracujícího přístupu musí mít orgány [EU]
rovněž možnost jednat přímo.“
Bankovní obezřetnostní regulace
„[…] při dokončování režimu Basel III budeme muset přihlížet
k evropským specifikům. […] i nadále budeme podporovat
podpůrný koeficient pro malé a střední podniky.“
„Jak uvedl Basilejský výbor, dokončení Basilejské dohody by
nemělo vést k významnému celkovému zvýšení kapitálových
požadavků.“

Právní upozornění a autorská práva Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autorů a nemusí nutně představovat oficiální postoj
Evropského parlamentu. Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a Evropský parlament je na to
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

JOSEP BORRELL FONTELLES
Kandidát na Vysokého představitele Unie pro
zahraniční věci a bezpečnostní politiku /
místopředsedu Evropské komise

Kandidát na Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedu Evropské
komise Josep Borrell vystoupil před Evropským parlamentem dne 7. října 2019, aby odpověděl na otáz ky poslanců
Evropského parlamentu. Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokume ntu. Uve de né
závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní
Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Vnější politiky
Autor: Jesper Tvevad, spoluautoři Marika Lerch a Jérôme Legrand
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.311 – říjen 2019
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Strategičtější, rozhodnější a jednotnější Evropa ve
světě
„Měli bychom spojit státní svrchovanost svých zemí
a znásobit tak sílu jednotlivých členských států […]. […]
potřebujeme skutečně integrovanou zahraniční politiku,
která spojuje sílu členských států, které jednají společně
v rámci Rady, se všemi politikami řízenými Komisí
a demokratickou legitimitou tohoto Parlamentu.“
„Pokud budu potvrzen, jádrem mé práce místopředsedy
a vysokého představitele bude sblížení zahraniční politiky
členských států s vnější činností Komise.“
„[…] má-li náš geopolitický vliv mít nějakou váhu,
potřebujeme mnohem větší jednotu než v současnosti. Budu
usilovat se všemi členskými státy, velkými i malými,
o dosažení této jednoty.“
„[…] systém EU musí být koncipován účelněji, aby
nedocházelo ke zdvojování činnosti a byrokratizaci postupů
a abychom vytvářeli silnější a hlubší strategické analýzy.
Myslím, že v tomto ohledu neděláme dost. Musíme v sobě
obnovit smysl pro iniciativu a činnost. Je-li něco, co ode mě
můžete žádat, očekávat či v co ode mě můžete doufat, je to
právě toto – obnovení smyslu pro iniciativu a činnost.“
Rychlejší a efektivnější rozhodování
„Měli bychom mít na paměti, že Rada pro zahraniční věci je
rozhodovacím orgánem, který musí vést politickou rozpravu,
ano, ale bylo by mnohem lepší dospět ke konkrétním
výsledkům a společnému postupu. Jsem členem Evropské
rady. Je mou povinností jít do Evropské rady a předkládat
tam nejdůležitější otázky zahraniční politiky. Je to
mimořádná výsada, že mám tuto možnost, a jsem ochoten ji
využívat.“
„[…] úlohou vysokého představitele je jednat nejen v úloze
prostředníka, […], ale také zaujímat proaktivní přístup
k odstranění rozdílů, které mezi námi nevyhnutelně existují.
[…] Proto se nechci zastavit jen u nejnižšího společného
jmenovatele. […]“
„Budu podstupovat riziko, že Rada moje návrhy nepřijme.
Budu podstupovat riziko, že se před svými kolegy ocitnu
v menšině. V některých případech se například budu snažit
použít ustanovení samotné Smlouvy, abychom nemuseli
vždy dosáhnout stoprocentní shody. V otázkách přijímání
sankcí, lidských práv a misí v rámci SBOP možná nebudeme
potřebovat jednomyslnost, protože nám to […] umožňuje
Smlouva. […]“
„[…] Začněme kvalifikovanou většinou při přijímání sankcí
v případě
Ruska,
abychom
se
vyhnuli
potřebě
jednomyslnosti, v otázkách lidských práv a mírových misí.
Pak můžeme pokračovat – pokud se nám podaří vybudovat
tuto strategickou společnou kulturu – k hlasování o takových
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otázkách, které souvisejí se svrchovaností. […] Musíme tedy
postupovat krok za krokem, ale konečným cílem je, abychom
až přijde čas mohli přijímat rozhodnutí kvalifikovanou
většinou.“
Zajištění lepšího propojení vnitřních a vnějších aspektů
našich politik
„[…] potřebujeme soudržnost mezi vnitřními a vnějšími
politikami a máme nástroje k tomu, abychom mohli vést
mocenskou politiku. Naším úkolem je spojit je dohromady,
aby sloužili jedné strategii.“
„Jsem přesvědčen, že jedním z hlavních problémů evropské
zahraniční politiky je izolovanost jejích jednotlivých složek,
jež vyplývá z její vlastní institucionální struktury: některé
funkce přísluší Komisi, jiné Radě… Ve světě, ve kterém žijeme
[…], však musíme spojit všechny své kapacity.“
„Článek 18 Smlouvy mě výslovně ukládá úkol koordinovat
vnější činnost Komise. Vnější politiky (vnější ve vlastním slova
smyslu) jsou jedna věc, jiná věc jsou vnitřní politiky, které
mají vnější rozměr. A na těch budu samozřejmě muset
spolupracovat s předsedkyní.“
O Evropské službě pro vnější činnost
„[…] Rovnost žen a mužů je jedním ze základních kamenů
evropských politik. […] Rovnost žen a mužů v zahraniční
politice neznamená pouze rovnost mezi muži a ženami na
vysokých pozicích. Musíme toho dosáhnout. […] Upřímně
řečeno si myslím, že se nepodaří dosáhnout 50 % [do roku
2024]. […] Dobrý cíl, za který musíme bojovat, je kolem 40 %.
Nezapomeňte, že jednu třetinu pracovních míst v rámci
služby pro vnější činnost obsazují vnitrostátní diplomatické
sbory, které musí také splňovat požadavky na počet žen,
takže dnes svádíme svého druhu konflikt o nedostatkový
zdroj,
kterým
jsou
vysoce
kvalifikované
ženy
v diplomatických sborech.“
„Musíme do diplomatických a vojenských činností zavést
rovnost pohlaví jako hodnotu.“
„Institucionální systém služby pro vnější činnost a Komise je
podle mého – a to není míněno jako něčí kritika – v rovině
politiky snadný, ale v rovině procesu náročný. Myslím, že
musíme rozvinout zajišťování skutečné přidané hodnoty ve
vztahu k tomu, co členské státy potřebují a chtějí.“
O vztazích s členskými státy
Ministři zahraničí by mohli vysokému představiteli hodně
pomoci. Nemohu být všude, ale máme 28 – dobře, možná
brzy 27 – ministrů zahraničních věcí, kteří mohou pomoci,
kteří mohou být pověřeni úkoly ptát se a pracovat, mluvit
a cestovat v úloze pověřenců v konkrétních otázkách, o nichž
mají jejich země lepší znalosti než ostatní. Tato inovace by
mohla posílit vlastní odpovědnost členských států za
evropskou zahraniční politiku.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

O spolupráci s Evropským parlamentem
„Parlament musí sehrávat velmi důležitou úlohu […] Vy jste
ti, kdo utváří podobu politiky. Utváříte podobu zahraniční
politiky Unie, čím více jste slyšet a čím lépe je vám rozumět.
[…] Musím se zde zavázat, že navážu na pozitivní dynamiku,
která se vytvořila díky prohlášení o politické odpovědnosti
z roku 2010, což bude vyžadovat konzultaci s Parlamentem:
na plenárních zasedáních, ve výborech a ve zvláštních
výborech, abychom vysvětlili ty nejcitlivější prvky zahraniční,
bezpečnostní a obranné politiky.“
„Zavazuji se také, že poslance na všech úrovních budu
informovat o průběhu sjednávání mezinárodních dohod,
protože je to požadavek vyplývající ze Smlouvy o EU, že
alespoň pětkrát ročně budu pořádat společná konzultační
setkání na téma plnění rozpočtu SZBP, že obnovím jednání,
která byla odložena, o výměně informací týkajících se
mezinárodních
dohod
v souladu
s článkem
40
interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních
předpisů z roku 2016.“
„S radostí
budu
úzce
spolupracovat
s Evropským
parlamentem, protože jsem přesvědčen o potenciálu
parlamentní diplomacie, protože jsem si dobře vědom, že
vaše usnesení, zprostředkování míru, volební pozorovatelské
mise sehrávají zásadní úlohu při vymezování důvěryhodné
evropské zahraniční politiky.“

Bezpečnost a obrana
„Naše síla spočívá v naší schopnosti propojit diplomacii,
zprostředkování míru, řešení krizí a vnitřní a vnější aspekty
bezpečnosti […].“
Obrana tvoří součást naší bezpečnosti a hrozby někdy
začínají daleko za našimi hranicemi. Nedávno jsme zavedli
nástroje určené k vývoji použitelnějších obranných
schopností. Musíme jít dále.“
„[…] chybí nám společná strategická kultura. V tomto ohledu
jsme dosáhli pokroku na politické úrovni ve stálé
strukturované spolupráci (PECSO), na průmyslové úrovni
v Evropském obranném fondu a na operační úrovni v misích.
Dosáhli jsme pokroku v těchto třech oblastech. To nestačí.“
„[…] NATO je a zůstane základním kamenem naší kolektivní
aliance, naší kolektivní obrany. Rozvojem evropské obrany
posílíme Atlantickou alianci a posílením své váhy v NATO
přispějeme k vyváženějšímu transatlantickému vztahu.“

jste těmi, kdo utvářejí podobu zahraniční politiky […] Měli
bychom mít jasné pokyny.“
„Členské státy mají v současnosti na celém světě 35 000 žen
a mužů, kteří jsou účastníky různých mezinárodních misí. Je
to působivé, ale musíme dělat více.“
„Naše vojenské výdaje tvoří zhruba polovinou HDP Belgie. To
je více než má Čína. Mnohem více než má Rusko. Naše výdaje
jsou druhé nejvyšší po Spojených státech. […] naše kapacita
je však mnohem menší kvůli fragmentaci a překrývání.
Potřebujeme společné výdaje.“
„Potřebujeme mnohem větší operační schopnosti v terénu.
Musíme vysílat síly, počínaje našim sousedstvím.“
„[…] schválili jsme plán rozvoje schopností, který stanoví 11
obranných priorit. Ty zahrnují […] reakce na kybernetický
bezpečnostní incident, doplňování paliva za letu
a balistickou raketovou obranu. […]“ … tyto schopnosti
potřebujeme pro naše operační nasazení a musíme brát
v úvahu také jejich slučitelnost a doplňkovost s prioritami
NATO.“
„Nedostatečná spolupráce mezi členskými státy v oblasti
bezpečnosti a obrany nás stojí asi 30 000 milionů EUR ročně.
Potřebujeme rozvoj spolupráce PESCO a Evropského
obranného fondu.“
„Musíme také věnovat pozornost civilnímu řízení, které
považuji za stejně důležité jako vojenské mise, a proto
potřebujeme další, jiný druh kapacity: policisty, soudce, státní
zástupce a další odborníky.“
„[…] bojová uskupení […] jsou nadále prvořadým nástrojem
naší vojenské rychlé reakce a jsou to jediné vojenské síly
v Evropské unii, které jsou v pohotovosti pro potřeby
rychlého nasazení. Myslím, že musíme navýšit společné
financování, o čemž se v současné době vede rozprava
v rámci Evropského mírového nástroje […], abychom
vytvořili pobídku pro budoucí nasazení […].“
Nešíření zbraní a kontrola vývozu zbraní
„[…] vstupujeme do éry jaderné nestability, protože všechny
dohody, které tvořily bezpečnostní síť proti šíření zbraní
a možnému použití těchto zbraní, postupně odpadávají.
V tomto ohledu musíme v EU i nadále plnit svou úlohu při
rozšiřování
Smlouvy
o nešíření
jaderných
zbraní.
Podporujeme ji v jejích třech pilířích: nešíření zbraní,
odzbrojení a mírové využívání jaderné energie.“

„[…] Je třeba uvést v platnost čl. [42 odst. 7 Lisabonské
smlouvy] […] K tomuto článku, stejně jako k dalšímu článku –
myslím, že 212, – upravujícímu společnou reakci na
teroristické útoky, teroristické nebo přírodní katastrofy […]
by měl být vypracován protokol. Je třeba upřesnit způsob
jejich provádění, a jak jsem již uvedl, vy [Evropský parlament]
Musíme znovu vyjednat dohodu z roku 2008, abychom si
nejprve vyměnili informace. Měli bychom vědět, co která
země dělá, jaké vývozy která země realizuje, kam a jak a – jak
to některé země dělají – provádět následné kontroly
používání těchto zbraní.“

„Pokud jde o vývoz zbraní, jsem nejen přesvědčen, že
musíme zachovat [společný postoj] z roku 2008, ale jsem
rovněž přesvědčen, že je třeba jej zásadně doplnit. Od roku
2008 už uplynula dlouhá doba. A tato společná norma
evropských zemí pro kontrolu vývozu zbraní vyžaduje revizi.“

Hrozby

„[…] demokratické zdraví našich zemí vážně ovlivňuje proces
dezinformací. A dezinformace budou […] v budoucnu
představovat jeden z největších problémů, s nimiž se
budeme potýkat za pomoci umělé inteligence. […] Máme tři
složky, z nichž jedna je věnována východní Evropě. Máme

„Naši demokracii ohrožují hybridní hrozby, včetně
dezinformačních kampaní a počítačových útoků. Jsem si
vědom závažnosti těchto hrozeb a budu usilovat o postupné
zlepšování.“

Terorismus je zjevně velkou, nesmírnou hrozbou. […] Co
může EU […] udělat, aby se s ní vypořádala? „Máme celou
řadu nástrojů, včetně diplomacie, vztahů se zeměmi, které
v minulosti byly zdrojem této pro nás tak obrovské hrozby,
kterou však nebudeme schopni sami vyřešit…“
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buňku rychlé reakce proti dezinformacím. Naše intervenční
kapacita je omezená. Měla by být mnohem větší, protože
problém bude vážnější…“

Lidská práva
„[…] Evropská unie je autoritou v oblasti ochrany lidských
práv, více než kdokoli jiný na světě. A tato práva musí být
nedílnou součástí našich politik. Prosazování lidských práv by
nemělo být jen otázkou vnější politiky, kterou lze ponechat
někde v koutě, musí tvořit ústřední téma.“
„[…] země, které využívají obchodní preference, musí
dodržovat úmluvy o lidských právech a pracovních právech.“
„[…] Ujišťuji vás: pro mě nejsou lidská práva jen třešničkou na
dortu obchodních dohod. Jsou jejich nedílnou součástí, a to
nejen během přípravy dohod, ale také při sledování jejich
provádění. […] Dohlédnu na to, aby do všech dvoustranných
obchodních dohod […] byla zahrnuta doložka o lidských
právech.“ „Máme akční plán [pro lidská práva] na období
2020 až 2024. […] Nyní se musíme zaměřit na konkrétní
provádění těchto plánů. A žádám Parlament, aby se mnou
spolupracoval a abychom zajistili, že k tomu dojde, a aby EU
byla i nadále příkladem ochrany lidských práv ve světě.“

Priority a výzvy
Sousedství a rozšíření
„Dovolte mi, abych hned od začátku zdůraznil svůj úmysl
zapojit se do reforem a integračních procesů na západním
Balkáně, podporovat demokracii a územní celistvost Ukrajiny,

řešit problémy v našem jižním sousedství […], vytvořit novou
komplexní strategii vůči Africe, vypracovat politicky ucelené
strategie v Asii a s Asií, posílit naši spolupráci s Latinskou
Amerikou a „restartovat“ transatlantické vztahy.
„Jsem skutečně přesvědčen, že Balkán a východní hranice
Evropy jsou hlavními prioritami naší zahraniční politiky. Stěží
se můžeme považovat za geopolitického hráče, pokud
nedokážeme vyřešit problémy v našem bezprostředním
sousedství. […] Možná si neuvědomujeme obrovskou
hrozbu, kterou by představovala destabilizovaná severní
Afrika.“
„[…] první věcí, kterou bychom měli udělat na Balkáně, je
otevřít hranice […]“.
„Jedna věc je jasná: Kosovo a Srbsko musí uzavřít dohodu.
[…] Udělám maximum pro to, abych tuto prioritu naplnil.
Moje první návštěva bude ve skutečnosti v Prištině.“
Migrace a změna klimatu
„Evropští občané mají za to, že dvěma největšími výzvami,
jimž čelí, jsou změna klimatu a migrace. Obě výzvy jsou
geopolitické, protože je nemůžeme vyřešit sami. […] Změna
klimatu […] je hybnou silou nestability a migračních tlaků,
kterým budeme nuceni čelit doma i v zahraničí. Proto se
jedná o problémy geopolitické.“
Migrace a azyl mají dalekosáhlé geopolitické důsledky […]
Migrace musí být plně začleněna do zahraniční politiky.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Kandidát na místopředsedu –
Interinstitucionální vztahy a strategický výhled

Kandidát na místopředsedu Komise Maroš Šefčovič vystoupil před Evropským parlamentem dne 30. z áří 2 0 19, aby
odpověděl na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro právní záležitosti, Výboru pro ústavní záležitosti,
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a z Petičního výboru. Během slyšení představil řadu závazků, které jsou
obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise
zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:



Interinstitucionální vztahy a zlepšování právní úpravy a
Strategický výhled jako základ lepší tvorby politik.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na místopředsedu obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl
písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Autoři: Roberta Panizza; Giorgio Mussa
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.918 – listopad 2019
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Interinstitucionální vztahy

Vybídnutí Rady k účasti na rámcové dohodě z roku 2010

Posílení zvláštního partnerství s Evropským
parlamentem

„[…] hodlám se znovu obrátit na Radu. Zde je rámcová
dohoda, podívejme se […], co je třeba aktualizovat a jak
můžeme přimět Radu k užší spolupráci s námi, a to i na
základě této dohody.“

„Jednou z mých priorit bude přiblížit naši spolupráci o krok
blíže ke zvláštnímu partnerství založenému na důvěře jak
mezi námi, tak s našimi občany. Zejména budu navrhovat,
aby se naše partnerství neomezovalo jen na legislativní
oblast. Mělo by se spíše vztahovat na celý politický cyklus.“
Posílení spolupráce ve fázi přípravy programu
„[…] Ve fázi přípravy programu očekávám úzkou spolupráci
mezi našimi orgány. Jak víte, mým úkolem je pomáhat nově
zvolené předsedkyni při vypracování pracovního programu
Komise. To bude prioritní […]. Od prvního dne proto budu
spolupracovat se svými kolegy v Komisi a budu se obracet
i na vás, politické skupiny a Konferenci předsedů výborů
v Parlamentu. Na tomto základě bychom měli také přijmout
společné prohlášení o legislativních prioritách mezi našimi
třemi orgány.“
Závazek jednat podle usnesení Parlamentu
o legislativních iniciativách podle článku 225 Smlouvy
o fungování EU
„[…] právo podnětu Evropského parlamentu, které bude
znamenat začátek nové institucionální éry. Jak oznámila
nově zvolená předsedkyně, když Parlament bude na základě
usnesení většiny hlasů poslanců požadovat přijetí
legislativního návrhu, bude Komise reagovat ve formě
legislativního aktu při plném respektování zásad
proporcionality, subsidiarity a zlepšování právní úpravy.“
„V zájmu rychlého postupu hodlám navrhnout, aby se naše
orgány zapojily už do nejranějších fází přípravy
parlamentních usnesení a aby v každé z těchto fázi přípravy
postupovaly v součinnosti. Chtěl bych zavést mechanismus
včasného varování, který zajistí neustálý dialog mezi Komisí
a Parlamentem.“
„Jakmile bude usnesení Parlamentu přijato, zajistím, aby sbor
komisařů vedl na dané téma politickou rozpravu […].“
Závazek k obnovení interinstitucionálních jednání na
téma vyšetřovací pravomoci Parlamentu
„[…] budu vybízet k oživení rozprav o institucionálních
návrzích, jejichž projednávání nebylo dokončeno, zejména
pokud jde o vyšetřovací pravomoc. Mám plné porozumění
pro snahy Parlamentu o přezkum nařízení. Vzhledem k tomu,
že rozprava byla pozastavena kvůli institucionálním
a právním aspektům, jsem připraven se zapojit do
třístranných rozprav.“

PE 629.837

Úloha Parlamentu v rámci Konference o budoucnosti
Evropy
„[…] pokud jde o Konferenci o budoucnosti Evropy, musíme
se jí jednoznačně věnovat společně. Nově zvolená
předsedkyně dala jednoznačně najevo, že je rozhodně
připravena úzce spolupracovat s Evropským parlamentem
a je připravena souhlasit s tím, aby tuto konferenci vedl
Evropský parlament a poslanci Evropského parlamentu.“

Transparentnost
Mezinárodní jednání
„Pokud jde o mezinárodní jednání, budu spolupracovat
s příslušnými komisaři, tak aby byl Evropský parlament
pravidelně informován, zejména před významnými
událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání.“
Posílení transparentnosti v Radě
„Je třeba zachovat vysokou míru transparentnosti […].
Hodlám vyzvat Radu, aby o této otázce vedla rozpravu
s veřejnou ochránkyní práv.“
Rejstřík transparentnosti
„[…] pokud jde o rejstřík transparentnosti, myslím, že to, co
musíme udělat, je dotáhnout toto úsilí do konce. To znamená
nalézt způsob, jak do tohoto úsilí zahrnout Evropský
parlament a Radu, a já jsem připraven se plně zapojit,
diskutovat s vámi a hledat nejlepší možné řešení.“
Postup projednávání ve výborech – Rejstřík expertních
skupin
„Snažíme se sestavit rejstřík expertních skupin a rejstřík
postupu projednávání ve výborech. […] doufám, že příští rok
společně uvedeme rejstřík v činnost a uvidíte, zda budete
s fungováním tohoto nového nástroje spokojeni.“

Petice
Závazek ke zlepšení vyřizování petic ze strany Komise
„Budu úzce spolupracovat s Petičním výborem po celý rok
a samozřejmě se budu účastnit předkládání výroční zprávy
tohoto výboru, neboť [petice] představují příspěvek občanů,
díky němuž můžeme odhalovat a případně zasáhnout tam,
kde dochází k porušování právních předpisů EU.

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
Pokud se navíc objeví výrazný počet peticí na jedno téma,
pozvu odpovědného komisaře, aby se zúčastnil rozpravy
o možnostech nápravy vyjádřených obav.“
Včasné odpovědi Komise
„Pokud […] nám budete posílat opravdu jen petice,
v souvislosti s nimiž může Komise něco udělat a jež spadají
do oblasti její působnosti, udělám vše, co bude v mých silách,
aby byla kvalitní odpověď připravena do tří měsíců a aby byl
komisař připraven vystoupit ve vašem výboru.“

Zlepšení právní úpravy
Závazek přijmout víceletý program
„Navrhnu […] přijetí vůbec prvního víceletého programu
v souladu
s ustanoveními
interinstitucionální dohody
o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016.“
Koordinace práce Komise na zlepšení právní úpravy
„[…] Chci s vámi spolupracovat na zlepšení právní úpravy
a jejím účinném a transparentním provádění. Naším cílem by
mělo být přijímání a provádění právních předpisů schopných
reagovat na budoucí vývoj, které obstojí ve zkoušce času,
které nezpůsobují zbytečnou zátěž a přináší výsledky při
minimálních nákladech. V tomto smyslu chci dále rozvíjet
program zlepšování právní úpravy.“
Vztahy s vnitrostátními parlamenty a dodržování zásady
subsidiarity
„V prvních dvou letech svého funkčního období plánuji
navštívit všechny vnitrostátní parlamenty, abych dokázal
lépe ocenit jejich důležitou práci ve vztahu k aktivní
subsidiaritě a proporcionalitě, a budu s nimi jednat
o víceletém programování.“
„Toto je koncepce aktivní subsidiarity. Měli bychom hledat
možnosti společných konzultací, nebo zapojit do našich
evropských rozprav vnitrostátní parlamenty, regionální
orgány nebo – pokud existují – regionální parlamenty, a to
v raných fázích postupu.“
„Vysvětluji našim kolegům – a tím spíše jsem připraven na
tom pracovat v politickém smyslu –, že pokud v Komisi
uvidíme, že návrh, který se chystáme předložit, by nezískal
podporu více než 50 % vnitrostátních parlamentů, nemá
smysl návrh ani předkládat.“

Zmírnění regulační zátěže pro lidi a pro podniky
Uplatňování nové zásady „jeden přijmout – jeden zrušit“

nese nové povinnosti pro uživatele, by měl být vyvážen
odpovídajícím snížením povinností jinde.
To má zejména klíčový význam pro malé a střední podniky
a já se postarám, aby byla tato nová zásada uplatňována ve
všech oblastech. […] Jednoznačně však odmítám
mechanický přístup a ohrožení našich vysokých standardů,
zejména sociálních a environmentálních.“
Závazek úzce spolupracovat s členskými státy za účelem
omezení další byrokracie
„Hodlám rovněž aktivněji spolupracovat s členskými státy,
aby při provádění právních předpisů EU ve svém
vnitrostátním právu nevytvářely zbytečnou administrativní
zátěž.“
„Orgány EU by měly být varovány, když některý členský stát
zavádí opatření, která jdou nad rámec požadavků právních
předpisů EU, a do této oblasti hodlám zapojit zastoupení
Komise, přičemž zajistím i řádné informování poslanců
Evropského parlamentu.“
Zmírnění nadměrné regulace pro malé a střední podniky
„Jsem připraven s vámi v této oblasti spolupracovat,
abychom zajistili, že nově zaváděné změny budou ke
spokojenosti našeho sektoru malých a středních podniků.“

Platforma REFIT
Přeměna platformy REFIT na platformu, která bude
vyhovovat budoucím potřebám
„Navrhnu, aby platforma REFIT byla přeměněna na
platformu, která bude vyhovovat budoucím potřebám“. Jsem
přesvědčen, že naše právní předpisy by měly například
vyhovovat
potřebám
elektronické
veřejné
správy
a umožňovat
digitální
používání.
Pravidelně
budu
Parlamentu podávat zprávy o výsledcích zjištěných v rámci
platformy.“
Začlenění umělé inteligence do platformy REFIT
„[…] chceme také zavádět nová pravidla rozvoje umělé
inteligence v Evropě. Zároveň vás však chci ujistit, že k řešení
administrativní zátěže přistupujeme vždy s nejvyšší péčí,
citlivostí a jako k prvořadé prioritě a že v žádném případě
nebudeme snižovat naše standardy.“
„[…] musíme se jednoznačně ujistit, že naše údaje jsou dobře
chráněny, že jsou dodržována naše základní práva a že víme,
kdo je odpovědný a komu a že kontrolu mají vždy lidé.“

„Budu uplatňovat zásadu „jeden přijmout – jeden zrušit“ […],
která znamená, že každý legislativní návrh, který s sebou
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Zastupování Komise v Radě pro obecné záležitosti
a
v rozpravách
o průřezových
otázkách
v Parlamentu
„Chtěl bych být stejně blízko Evropskému parlamentu a Radě,
protože jsem přesvědčen, že to někdy může pomoci
zprostředkovat stížnosti Evropského parlamentu v Radě
a naopak vysvětlit postoj Rady Evropskému parlamentu […].“

Posílení tvorby politik založené na důkazech
Společný rejstřík důkazů

Závazek k budování kapacity v oblasti strategického
výhledu
„[…] hodlám navrhnout, abychom usilovali o předvídavou
správu na světové úrovni, vybudovali v rámci Komise
kapacitu v oblasti strategického výhledu, která by sloužila
našim politickým cílům, a mým záměrem je zmobilizovat
zdroje Společného výzkumného střediska jako zásadního
aktivačního prvku.“
Zřízení sítě EU pro strategický výhled

„[…] chci zabezpečit kvalitu důkazů a posílit jejich
transparentnost. V praxi to znamená, že budu spolu
s ostatními orgány usilovat o vytvoření společného rejstříku
důkazů – přístupného veřejnosti –, kde budeme sdílet důkazy
použité v našich legislativních návrzích.“
„Rejstřík by byl […]
interinstitucionální […].“

Strategický výhled

pod

vaší

kontrolou,

byl

by

Zlepšení posouzení dopadů Komise
„Modernizace postupů posouzení dopadů si vyžádá množství
nových prvků, a proto bychom je chtěli v co největší míře
zkombinovat se strategickým výhledem […].“
„Pokud jde o posouzení dopadů, musíme rozhodně ještě více
zlepšit kvalitu a transparentnost.“
Posílení veřejných konzultací
„[…] mnohem častěji budeme muset vést veřejné konzultace
s našimi zeměmi, s našimi regiony, hovořit s profesními
sdruženími, abychom tak zajistili lepší reakci v budoucnu.“
Podpora Výboru pro kontrolu regulace
„Mým záměrem je podpořit je [externí odborníky] […],
poskytnout jim více zdrojů, aby pracovali ještě lépe a také
využít potenciál Společného výzkumného střediska
v některých otázkách, kde bychom potřebovali více
vědeckých důkazů […].“

„Musíme vytvořit síť EU pro strategický výhled, která spojí to
nejlepší z orgánů EU a členských států.“
Vypracování roční výhledové zprávy
„[…] nově zvolená předsedkyně mi ve svém pověřovacím
dopise ukládá, abych vypracovával výroční výhledové zprávy
týkající se nejdůležitějších vznikajících trendů. Tato zpráva
bude tvořit podklad pro přípravu projevu o stavu Unie
a přípravu našich programů. Na základě toho budu
prosazovat strategické rozpravy v Evropském parlamentu i
v Evropské radě. Chci, abychom nalezli shodu, pokud jde
o transformační megatrendy, k nimž musíme přistupovat
strategicky a rozvíjet naši dlouhodobou vizi pro Evropu […].“

Koordinace práce Komise na Evropské bater iové
alianci
Propojení Evropské bateriové aliance s dalšími
strategickými odvětvími
„[…] chtěl bych využít této působnosti v oblasti výhledu,
abych vám řekl, ve kterých dalších strategických odvětvích
bychom měli udělat totéž a založit takový odvětvový pakt,
abychom opravdu dokázali udržet krok s našimi hlavními
světovými konkurenty.“

Právní upozornění a autorská práva Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autorů a nemusí nutně představovat oficiální postoj
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

VĚRA JOUROVÁ
Kandidátka na místopředsedkyni
Hodnoty a transparentnost

Kandidátka na místopředsedkyni Komise Věra Jourová vystoupila před Evropským parlamentem dne 7. října 2019,
aby odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro ústavní záležitosti, Výboru pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro právní záležitosti. Během slyšení představila řadu závazků, které
jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím
dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Posílení demokracie a transparentnosti a
 Prosazování evropských hodnot a práv.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na místopředsedkyni obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž
poskytla písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Autoři: Eeva Pavy; Ottavio Marzocchi
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.924 – říjen 2019
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Posílení demokracie a transparentnosti
Pokrok v otázkách systémů vedoucích kandidátů
a nadnárodních kandidátních listin
„[…] musíme zlepšit systém vedoucích kandidátů, včetně
řešení otázky nadnárodních kandidátních listin. Svou funkci
předsedkyně skupiny komisařů pro prioritu Nový impuls pro
evropskou demokracii využiju k zajištění toho, aby Komise
významně přispívala k činnosti Konference o budoucnosti
Evropy
v těchto
otázkách
a abych
byla
čestným
zprostředkovatelem mezi orgány.“
Vytvoření pracovní skupiny v rámci Konference
o budoucnosti Evropy
„[…] V této úloze bude mým úkolem zřídit skupinu v rámci
Konference o budoucnosti Evropy, kde se budeme zabývat
existujícími iniciativami a srovnávat různé možnosti systémů
vedoucích kandidátů a nadnárodních kandidátních listin.
Budu hledat mechanismus, který splňuje nezbytná kritéria
aritmetiky hlasování, aby žádná země nebyla nijak
znevýhodněna nebo v pozici, která by narušila rovnováhu
volebního systému.“
Vedoucí kandidát
„Vedoucím kandidátem by měl být kandidát na předsedu
Komise. Udělám, co bude v mých silách. Nejprve proběhne
odborná rozprava a později politická rozprava. Podle
realistického harmonogramu počítám, že bych se mohla
vrátit s prvními návrhy v létě 2020.“
Nadnárodní kandidátní listiny
„Rovněž se budu zabývat proveditelností a schůdností
systému nadnárodních seznamů.“
Volební právo
„[…] budeme pracovat na novém impulsu pro demokracii,
který bude zahrnovat volby, a tedy volební právo,
dezinformace a opět pluralitu sdělovacích prostředků
v širším rozsahu.“
Placená politická reklama a financování evropských
politických stran
„[…] budu usilovat o nalezení řešení, která zajistí větší
transparentnost v oblasti placené politické reklamy a jasnější
pravidla financování evropských politických stran.“

Komplexní přístup k boji proti dezinformacím
„Abychom mohli účinně bojovat proti dezinformacím
a budovat odolnost, musíme uplatňovat komplexní přístup,
který bude zahrnovat vlády, politické strany, platformy,
novináře, výzkumné pracovníky, pedagogy a občanskou
společnost. A při přípravě této důležité politiky budu chtít
s vámi udržovat úzký dialog a velmi ocením vaše příspěvky.“
Evropský akční plán pro demokracii
„[…] připravím Evropský akční plán pro demokracii […],
nástroj, který bude sloužit jako nový impuls v účinném řešení
problému, jak učinit naši demokracii odolnější. To vyžaduje
zavedení inteligentního regulačního rámce a soudržných
a vzájemně propojených struktur.“
Přihlížet k potřebám občanů
„[…] mým úkolem je stát rozhodně na straně lidí. Chci, aby
jejich individuální i kolektivní hlas byl slyšen, nikoli
ignorován. Chci, aby byla jejich práva respektována, nikoli
pošlapávána.“
Evropské občanství
„Mám v plánu velmi pečlivě sledovat způsob přípravy
programu Hodnoty a občanství […] chci, aby byly tyto
peníze vynaloženy na to, co potřebujeme.“
Evropská občanská iniciativa
„Hodlám využít to nejlepší z, nebo lépe řečeno hodlám co
nejlépe využít novou legislativní verzi Evropské občanské
iniciativy, která vstoupí v platnost 1. ledna. […] musíme
urychlit zavedení elektronického systému pro komunikaci
s organizátory a zvážit zavedení nějakých linek pomoci
a nějakou aktivní podporu, aby lidé, kteří chtějí předložit
podnět, věděli, co se od nich požaduje z hlediska plnění
zákonných povinností. Slibuji, že udělám, co je v mých silách,
abych to změnila.“
Pluralita sdělovacích prostředků
„[…] Měli bychom i nadále využívat naše financování pro
nezávislé projekty, které monitorují pluralitu sdělovacích
prostředků, mapují porušování svobody sdělovacích
prostředků a podporují novináře, jejichž bezpečnost je
ohrožena. Budu využívat veškeré politické a právní nástroje,
které mám k dispozici, abych v praxi rozvíjela myšlenky, jaké
jsou například obsaženy ve Zprávě skupiny na vysoké úrovni
pro svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků.“

Budování odolnosti našich demokratických systémů
„Pak se vytváří odolnost společnosti a nestabilita načasování,
zejména před volbami. […] podle různých průzkumů jsou
politické strany velmi aktivními tvůrci falešných zpráv
a dezinformací, […] a proto se chceme zaměřit na pravidla
vedení politických kampaní. Tady vidím cestu vpřed ve velmi
konkrétních krocích.“
Kodex zásad boje proti dezinformacím
„[…] rovněž budu důkladně posuzovat, zda platformy plní
povinnosti, které vyplývají z kodexu zásad boje proti
dezinformacím.“

Svoboda projevu
„[…] Ta je nedotknutelná, pokud není spojena s obsahem,
který je nezákonný. To je zásada, kterou dodržujeme
například v boji proti nenávistným verbálním projevům online. Nebudu prosazovat žádné řešení ani žádný návrh, který
by znamenal, že někdo bude rozhodovat o tom, co se má
psát nebo co se má říkat ve sdělovacích prostředcích.
Nebude žádné ministerstvo pravdy, nebude žádný komisař
pro pravdu – nic takového.“
Žaloba vůči novinářům za pomluvu
„[…] budu mapovat veškeré možné situace zneužívání
soudních sporů vůči novinářům. […] zvážíme určitou formu
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právní pomoci nebo nějaké financování pro novináře, kteří se
stanou obětí takového zneužití práva.“

„[…] měli bychom se zaměřit na všechny fáze a měli bychom
se také zaměřit na postup projednávání ve výborech.“

Evropská právní úprava proti strategickým žalobám proti
účasti veřejnosti (SLAPP)

Transparentnost v rámci třístranných jednání

„V prvním roce svého funkčního období budu intenzivně
pracovat na řádné přípravě programu financování, který je
součástí programu Kreativní Evropa a jehož cílem je podpora
nezávislé žurnalistiky. […] musíme navrhnout systematická
opatření, která budou pokrývat všechny členské státy,
abychom zajistili lepší ochranu – nejen v situacích, kdy
systémy v členských státech ohrožují novináře, ale také
v případě individuálních hrozeb pro jednotlivé novináře.
Budeme tedy hledat co nejlepší možné využití tohoto
financování.“

„[…] zejména pokud jde o třístranná jednání jakožto
poslední fázi přijímání právních předpisů, měli bychom být
co nejtransparentnější. […] vrátíme se k rozpravě o tom, jak
zvýšit transparentnost třístranných jednání, s využitím
starších návrhů Komise. A opět do toho budeme muset
investovat určitou energii nebo nalézt lepší model.“
Společný rejstřík transparentnosti
„[…] měli bychom usilovat o vytvoření společného rejstříku
transparentnosti […].“

Posílení transparentnosti

Právo předkládat návrhy

„[…] pokud jde o transparentnost, chtěla bych Parlamentu
a Radě předložit první návrhy už tento rok. Měli bychom s tím
tedy začít co nejdříve.“

„[…] je mi jasné, že Parlament chce mít toto právo ošetřeno
formálním postupem, a to také chci podpořit, v souladu
s tím, co slíbila nově zvolená předsedkyně.“

Transparentnost legislativního postupu

Zpráva o provádění v oblasti zdokonalení tvorby
právních předpisů

„[…] to je jeden z mých klíčových úkolů, takže bych na něm
měla začít pracovat okamžitě – a nějaké dílčí výsledky
bychom možná mohli mít už do půl roku. […] Zlepšení
musíme zajistit bezodkladně. Budu tedy jednat rychle.“
Přístup k dokumentům

„V této oblasti budeme muset udělat více a zveřejnit zprávu
o provádění, považuji to za velmi pravděpodobné řešení.“
Vytvoření vysokých norem transparentnosti a etických
norem pro všechny orgány

„[…] měli bychom zejména zvážit možnost zlepšení přístupu
k dokumentům v souladu s návrhem veřejné ochránkyně
práv. […] To jsou velmi důležité věci, které by měly být
předmětem diskuse v obnoveném dialogu. Musíme se začít
na tyto věci dívat novým pohledem.“

„[…] Chci bojovat za důvěru lidí v Evropu tím, že zlepším
způsob výběru vedoucích představitelů EU a tím, že
stanovím vysoké normy transparentnosti a etické normy pro
všechny orgány.“

Transparentnost postupu udělování absolutoria

„[…] provedu analýzu či prozkoumám systémy a služební řád
a kodexy chování evropských orgánů ve snaze vybrat
záležitosti, které by mohly spadat do působnosti etického
orgánu. Podle mého názoru by se mohlo jednat o poradní
orgán – tj. orgán, který doporučuje možné kroky
v konkrétních případech nebo případné sankce vůči
jednotlivým orgánům. Ale jsme teprve na začátku, jen
potvrzuji své velmi silné odhodlání začít na tom pracovat
velmi
brzy.“

„[…] zadám svým odborníkům vypracování posudku, zda se
jedná o právní podmínku, která Radě umožňuje plně sdílet
informace a dokumenty. […] pokud tomu nebudou bránit
právní překážky, nevidím důvod, proč by Rada neměla sdílet
informace.“
Větší transparentnost legislativního postupu

Nezávislý etický orgán pro všechny orgány EU

Příslušné politiky pod jednou střechou

Spolupráce s Parlamentem

„Také bych velmi úzce spolupracovala s kolegy, zejména
s komisařem pro spravedlnost, a využila bych svou
horizontální úlohu k překlenutí izolovanosti jednotlivých
složek a přiblížení všech příslušných politik pod jednu
střechu.“

„[…] Budu vždy připravena spolupracovat s Parlamentem,
a zejména s vašimi výbory, ve všech fázích procesu tvorby
politik a politického dialogu v atmosféře loajality, důvěry
a plné transparentnosti.“

Prosazování evropských hodnot a práv
Kultura právního státu založená na vzájemném respektu
„[…] Proto musíme vybudovat kulturu právního státu
založenou na vzájemném respektu. Měli bychom
upřednostňovat dialog a předcházet vzniku krizových situací,
ale současně musíme řešit problémy tam, kde existují. Budu
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zásadová a v případě potřeby budu postupovat rozhodně
a využívat přitom veškeré dostupné nástroje.“
Roční cyklus přezkumu dodržování zásad právního státu
„[…] hodlám spojit síly s komisařem pro spravedlnost,
abychom dále posílili soubor nástrojů k posílení právního
státu, zejména díky ročnímu cyklu přezkumu dodržování
zásad právního státu.“
Úloha Parlamentu v postupu podle článku 7
„Neumím si představit, jak by mohl být Evropský parlament
vyňat z postupu podle článku 7, když to byl Parlament, kdo
proces podle článku 7 sám zahájil, takže proto to takto
říkám.“
Korupce
„Za prvé, pokud jde o korupci, chceme do ročního přezkumu
dodržování zásad právního státu zahrnout každoroční
hodnocení korupce, protože tam patří. […] Takže se budeme
korupcí zabývat systematicky.“

Obrana základních práv
„Jsem si velmi dobře vědoma potřeby obhajoby lidi a jejich
základních práv každou hodinu, každý den a pokaždé, když
jsou ohroženi. Nikoho nenecháme stranou.“
Listina základních práv
„Budu usilovat o […] prosazování Listiny základních práv. […]
Chci prosazovat základní práva ve všem, co děláme. Chci, aby
byla základní práva přítomna při tvorbě politiky Komise; ať už
jde o umělou inteligenci, ať už jde o přechod k digitalizaci
nebo politiky v oblasti rovnosti.“
Aktualizace strategie základních práv
„Třetí věcí, na které budeme pracovat, je aktualizace
strategie základních práv. To je pro mě svatá trojice. Základní
práva, právní stát a demokracie, které budeme řešit
prostřednictvím tří oblastí činnosti, přičemž počítám s velmi
silným zapojením Parlamentu.“
Zapojení do boje proti všem formám antisemitismu

Evropská úmluva o lidských právech

„Tady musíme spojit síly a dát jednoznačně najevo, že toto je
naprosto nepřijatelné.“

„[…] Chci zajistit, aby EU přistoupila k Evropské úmluvě
o lidských právech: bude to silný signál našeho závazku vůči
základním právům.“

Dialog s církvemi a náboženskými sdruženími či spolky
„Jsem ráda, že Smlouva obsahuje ustanovení pro dialog
s církvemi a filosofickými a nekonfesními skupinami. […]
Předpokládá se dvakrát ročně. Stále ještě zvažuji vhodné
uspořádání a metodu, ale ráda se do tohoto dialogu
zapojím.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

DUBRAVKA ŠUICOVÁ
Kandidátka na místopředsedkyni
Demokracie a demografie

Kandidátka na místopředsedkyni Komise Dubravka Šuicová vystoupila před Evropským parlamentem dne 3. října
2019, aby odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro ústavní záležitosti a Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci. Během slyšení představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu.
Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:



Konference o budoucnosti Evropy a
Podpora Evropy během demografické transformace.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na místopředsedkyni obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž
poskytla písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Autorka: Eeva Pavy
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.921 – říjen 2019
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Konference o budoucnosti Evropy
Dohoda týkající se koncepce, struktury, načasování
a rozsahu

Návštěvy ve všech členských státech
„[…] V první části našeho funkčního období musíme navštívit
každý členský stát.“

„Nově
zvolená
předsedkyně
stanovila
ambiciózní
harmonogram, když oznámila, že konference bude zahájena
v roce 2020 a potrvá dva roky. Proto […] budu spolupracovat
s tímto Parlamentem, s Radou a se všemi dalšími
zúčastněnými stranami, abychom se dohodli na koncepci,
struktuře, formátu, načasování a rozsahu konference.
Předložím své představy velmi brzy v rámci svého mandátu
a chci zdůraznit, jak důležitá je spolupráce s vámi – poslanci
tohoto Parlamentu.“

Zapojení vnitrostátních parlamentů, nevládních
organizací a občanské společnosti

Formát konference

Zapojení místních a regionálních orgánů

„[…] tento poradní výbor bude této konferenci předsedat. Je
to konference, ale ve skutečnosti […] se bude jednat o řadu
konferencí po celé Evropě. To je tedy to, co chceme dělat.“

„Musíme kontaktovat všechny – nevládní organizace, místní
a regionální orgány, vnitrostátní parlamenty. Místní
a regionální orgány však budou nejdůležitější, protože se
jedná o nejjednodušší způsob, jak oslovit občany, a chceme
oslovit každého občana, který se zajímá o naši společnou
budoucnost.“

Poradní výbor
„Určitě bude zřízen poradní výbor, kterému budu předsedat
já, ale spolupředsedat mu bude někdo z tohoto Parlamentu.“
Stanovení témat
„[…] myslím, že se musíme držet těchto šesti pilířů, které jsou
zakotveny v politických směrech nově zvolené předsedkyně:
nová dohoda pro Evropskou unii; klima; digitalizace;
hospodářství ve prospěch lidí; silnější Evropa ve světě
a evropský způsob života. Pak je to také: nový impuls pro
evropskou demokracii. Podle mého názoru by uvedené
oblasti měly určovat rozsah našich témat, ale já o tom
nebudu rozhodovat. Přijdu sem a bude to můj první úkol
během prvních 100 dnů ve funkci. Přijdu za vámi a uvidíme,
jak dál. Musíme samozřejmě postupovat ve spolupráci
s Radou, ale myslím, že vy se do toho zapojíte jako první.“
Úloha a zapojení Parlamentu ve všech fázích
„Posílení evropské demokracie nelze dosáhnout bez
nejdůležitějšího orgánu, kterým je Evropský parlament,
orgánu, který je utvářen aktivní účastí našich občanů. Jsem
plně odhodlána spolupracovat s vámi a s Radou ve všech
fázích konference.“
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„Takže samozřejmě vnitrostátní parlamenty, pak nevládní
organizace. […] Občanská společnost je také velmi důležitá
a nezůstane stranou. Ujišťuji vás, že je všechny zapojím, ale
společně s vámi, protože budeme konferenci společně
předsedat, takže nebudu dělat nic, aniž bych nejprve nepřišla
a nepromluvila s vámi, nedohodla se, jak jsem řekla, na
koncepci, rozsahu, načasování – budeme vše dělat společně.“

Zapojení občanů
„[…] nebudeme nikoho vybírat, bude to zcela otevřené
a zcela inkluzivní. Budeme s nimi mluvit, naslouchat jim a pak
se dohodneme na výsledcích.“
Oslovení občanů ve venkovských oblastech
„[…] Myslím, že se musíme vydat do venkovských oblastí,
abychom oslovili každého občana.“
Usnadnění a zpřístupnění osobní účasti nebo účasti online
„[…] Musíme se spojit s Evropskými občany v celé Unii,
naslouchat jejich nadějím, očekáváním a obavám, které se
vztahují k jejich reálnému životu: ať už souvisejí s klimatem,
hospodářstvím, rozvojem digitálních technologií, globální
transformací, demografickými změnami. Nově zvolená
předsedkyně mě pověřila hledáním způsobů, jak zajistit
osobní účast nebo účast on-line a učinit ji co nejsnadnější
a nejpřístupnější. To pro mě bude prvořadá priorita.“
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Zajištění dodržování dohodnutých opatření

Proporcionalita

„[…] tato konference musí přinést výsledky. Naslouchat
občanům má zásadní význam, to však není samo cílem.
Skutečné porozumění znamená přijmout skutečná opatření.
Musíme zajistit, aby vše, co bylo dohodnuto, bylo také
realizováno v praxi. K tomu se výslovně zavázala nově
zvolená předsedkyně ve svých politických směrech a já budu
spolu se všemi svými kolegy v Komisi, stejně jako v tomto
Parlamentu, spolupracovat se všemi zainteresovanými […]
výbory – i se všemi dalšími orgány, abychom zajistili, že
dodržíme, co bude dohodnuto.“

„Zásada subsidiarity, ale i proporcionality, je už zavedena. To
musíme mít stále na paměti a brát na to zřetel. Samozřejmě
považuji proporcionalitu také za velmi důležitou a nemusíme
nikoho zvlášť zatěžovat, zejména ne místní a regionální
orgány.“

Možné změny Smlouvy v rámci následných opatření
„Pokud bude třeba změnit Smlouvu, budu připravena o tom
vést rozpravu – nejen já, ale i vy všichni. Zjistila jsem, že tato
myšlenka vzešla z tohoto výboru a je velmi důležité, aby byl
Parlament silnější, měl více pravomocí, a protože jsem
jednou z vás, byla bych pro. Komise ale bude fungovat na
kolektivním základě – budeme tým. Dospějeme-li tedy
k jednomyslnému přístupu, budu pro, ale nejprve si
promluvme s občany a uvidíme, zda tato Smlouva nestačí –
zda jsme využili všechny možnosti, které nám nabízí. Pokud
ne, musíme začít diskutovat o změnách.“
Zprávy Výboru pro ústavní záležitosti o budoucnosti
Evropy
„Samozřejmě s těmito zprávami souhlasím. Během
plenárních zasedání jsem hlasovala pro jejich schválení
a dokonce jsem se účastnila rozprav a samozřejmě sdílím
obsah těchto zpráv.“
Právo podnětu Evropského parlamentu
„[…] Výbor pro ústavní záležitosti řeší právo podnětu už řadu
a řadu let a toto právo je zakotveno ve všech vašich zprávách.
[…] Pokud to tak bude chtít paní předsedkyně, jsem i já
ochotná, budeme společně usilovat o změnu a v případě
potřeby zavedeme právo podnětu. […] nebudu proti, vždyť
jsem přišla z Parlamentu a chci i posílit postavení Parlamentu
a vím, že je to velmi důležité pro nás všechny i pro vás
všechny. Proto se sem vrátím, promluvíme si a uvidíme, jak se
situace bude vyvíjet.“
Subsidiarita
„[…] rozhodně jsem pro subsidiaritu […], a tím se hodlám
i řídit. Samozřejmě, pokud jde o sociální pilíř, za který jsem
zodpovědná, musím respektovat pravomoci členských států.
Když však můžeme pomoci, proč nepomoci poskytnutím
finančních prostředků nebo činnostmi, jež mohou pomoci,
zejména ve střední a východní Evropě a v méně rozvinutých
zemích?“

Zavedení „červené karty“ pro případ, že se vnitrostátní
parlament rozhodne, že určité opatření je v rozporu se
zásadou subsidiarity
„[…] „Žlutá karta“ byla zatím použita třikrát nebo čtyřikrát. To
znamená, že musíme využívat všechny možnosti – od „zelené
karty“ až po „červenou kartu“. To vám neřeknu, ale co
kdybychom o této otázce jednali v rámci Konference
o budoucnosti Evropy? Pokud by toto byl závěr, nebyla bych
proti. Jsme úplně otevřeni a úplně inkluzivní. To je duch, jímž
je veden nový sbor komisařů a nová Komise.“
Práva evropských občanů žijících ve Spojeném království
a britských občanů žijících v EU
„[…] Občanství je velmi důležité, zejména když hovoříme
o Irsku a Severním Irsku, a to musíme mít na paměti.
Velkorysost samozřejmě nebude stačit. Budeme muset
udělat více pro tyto lidi – pro občany Spojeného království
zde v Evropě i pro nás Evropské občany ve Spojeném
království.“
Základní hodnoty Unie
„Unie, kterou budu podporovat, je Unie lidské důstojnosti,
svobody, demokracie, rovnosti, právního státu, dodržování
lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty
jsou společné členským státům ve společnosti, v níž převládá
pluralismus, zákaz diskriminace, snášenlivost, spravedlnost,
solidarita a rovnost žen a mužů. Budu se držet článku 2
a vždy se tím budu řídit […].“
Systém vedoucích kandidátů a nadnárodní seznamy
„Můj pověřovací dopis a mnoho dalších pověřovacích dopisů
nám ukládá, abychom zařadili toto téma do svého programu
a předstoupili před vás, a je třeba jej dotáhnout do konce.
Bude to první téma Konference o budoucnosti Evropy:
systém tzv. Spitzenkadidaten a nadnárodní seznamy. Do
konce léta 2020 budeme muset tuto rozpravu dokončit
a uvidíme, jak budeme pokračovat dál.“
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Podpora Evropy během demografické
transformace

Odliv mozků

Dopad demografických změn na různé skupiny

„Zaměřím se na problematiku odlivu mozků a budu
podporovat
nejvíce
postižené
regiony,
zejména
prostřednictvím záruk pro mladé lidi.“

„[…] budu se zabývat všemi hledisky demografických změn
a jejich dopadem na různé dotčené skupiny.“

Zelená kniha o stárnutí

Mapování na základě údajů Eurostatu
„[…] ať už budu dělat cokoli, budu vždy vycházet z mapování
[…] budu používat údaje Eurostatu a díky těmto údajům
bude vše založeno na důkazech. Nezahájíme tedy tento
postup a nezačneme přijímat žádné právní předpisy bez
konkrétních údajů, které poskytne Eurostat.“

„Předložím zelenou knihu o stárnutí s cílem posoudit, co je
možné a potřebné udělat, a zejména podpořit aktivní
stárnutí a zjistit, zda jsou naše systémy sociální ochrany
vhodné pro starší občany. To uskutečníme v úzké spolupráci
s tímto Parlamentem a samozřejmě s členskými státy, které
mají pravomoci ve většině těchto oblastí.“
Evropský pilíř sociálních práv

Harmonogram mapování
„[…] je mojí povinností […] během prvních šesti měsíců
provést mapování a zjistit, co je třeba udělat. O tom bude
moje první zpráva za prvních šest měsíců.“
Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti
„Chci se zaměřit na venkovské oblasti, které jsou často
nejvíce zasaženy úbytkem obyvatelstva, nedostatkem
příležitostí, jež vedou k odlivu mozků, vážným nedostatkem
základních služeb a zvýšeným rizikem chudoby. Rovněž budu
koordinovat práci na přípravě dlouhodobé vize pro
venkovské
oblasti
v úzké
spolupráci
s místními
a regionálními orgány. Musíme jim umožnit, aby co nejlépe
využili svůj potenciál, a podpořit je při řešení jejich vlastních
specifických problémů.“
Boj proti chudobě
„Budu se ze všech sil snažit plnit své povinnosti, činnosti
uvedené v pověřovacím dopise, a pomáhat evropským
občanům, těm, kteří to potřebují, chudým a těm, kteří jsou
opomíjeni, aby mohli žít důstojný život.“

„[…] v rámci provádění Evropského pilíře sociálních práv
budu koordinovat úsilí o lepší sladění pracovního
a rodinného života.“
Sladění pracovního a rodinného života
„Musíme tedy najít lepší pracovní dobu, lepší infrastrukturu
pro matky a otce […] proč se nestarat o rodiny a nemít
politiku podporující rodiny? Jsem tedy pro. To je jeden
z klíčových pilířů evropského sociálního pilíře.“
Ochrana práv dětí
„Toto je rozhodnutí tohoto Parlamentu, […] o Evropském
sociálním fondu+. Tento Parlament požádal o vyčlenění 5,9
milionu EUR v příštím víceletém finančním rámci na ochranu
dětí a na záruku pro děti. Byla bych pro. Bude-li to možné,
budu žádat o více, ale zeptejme se komisaře Hahna, co si
o tom myslí. […] vždy budu brát v úvahu rozhodnutí
Parlamentu a vás všech […].“
Větší investice do budoucnosti našich dětí
„Budu stát v čele úsilí v oblasti investic do našich dětí. […]
Žádné investice nejsou důležitější, než tyto […]. Budu
koordinovat práci na nové záruce pro děti a představím
komplexní strategii pro práva dítěte.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

MARGARITIS SCHINAS
Kandidát na místopředsedu
Podpora evropského způsobu života

Kandidát na místopředsedu Komise Margaritis Schinas vystoupil před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby
odpověděl na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní vě ci,
Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Během slyšení představil řadu z ávaz ků,
které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím
dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:




Dovednosti, vzdělávání a integrace,
Nalezení společného základu v oblasti migrace a
Bezpečnostní unie.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře . Kandidát na místopředsedu obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl
písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Ina Sokolska, Katarzyna Anna Iskra, Pierre Heriard
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.920 – říjen 2019
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Dovednosti, vzdělávání a integrace
Unie rovnosti a rozmanitosti
„Mým úkolem bude zajistit, abychom shromažďovali knowhow napříč oblastmi politiky, se zaměřením na lidi
a konkrétní výsledky.“
„Myslím, že k tomu, co znamená být Evropanem, patří
kulturní projevy a svoboda […]. Spolu s Mariyí Gabrielovou
a našimi útvary se velmi rád budu zabývat případy nebo
záležitostmi [cenzury a potlačování uměleckého projevu],
které spadají do naší působnosti, protože pro nás bude
zajímavé vědět, co se děje a jak můžeme pomoci.“

programu Erasmus+ brání účasti některých lidí z důvodu
nedostatku zdrojů či z jiných důvodů […]. Hodlám o tom
jednat se svým kolegou panem Schmitem, […] abychom
zjistili, zda by bylo možné získat financování z Evropského
sociálního fondu (ESF), které by těmto mladým lidem
umožnilo účastnit se také programu Erasmus+.“
„Abychom pomohli zajistit, že žádné dítě nezůstane
opominuto, zavedeme evropskou záruku pro děti, aby tak
děti ohrožené chudobou nebo vyloučením měly přístup
k nejzákladnějším právům, jako je zdravotní péče a vzdělání.“
„Slibuji, že mě budete často vídat v terénu […] ve střediscích
odborné přípravy, na školách, na univerzitách.“

Kultura a sport / Evropský sbor solidarity a iniciativa
DiscoverEU

Stanovení nedostatku v oblasti dovedností a změna
kvalifikace

„Souhlasím s řadou názorů, že účastníci iniciativy DiscoverEU
a Evropského sboru solidarity by neměli pouze cestovat. Měli
by se vrátit obohaceni o určité zkušenosti, měli by se setkat
s určitými dovednostmi a měli by se vracet se znalostmi, jež
nabídnou širší společnosti, a o to jsem ochoten usilovat.“

„Pokud jde o dovednosti, myslím, že musíme dělat dvě věci
současně. Jednak […] musíme pokračovat v investicích do
dovedností pro trh práce a bojovat proti nerovnosti. […] Ale
je tu ještě další věc, která souvisí s dovednostmi a kde
musíme udělat více. Jde o otázku sociálních dovedností,
které souvisejí s inkluzí: nikoli tedy dovedností, které vás
nutně přivedou na trh práce, ale dovedností, které vám
mohou pomoci k lepšímu začlenění do společnosti kolem –
mluvit s ostatními, sportovat, navštěvovat muzea, zapojovat
se do aktivit občanské společnosti. Obě tyto oblasti činností
jsme – s pomocí Mariye Gabrielové a Nicolase Schmita –
odhodláni řešit: prostřednictvím práva, protože už v této
oblasti máme přijaty právní předpisy; prostřednictvím našich
nástrojů; prostřednictvím ESF, Erasmus+, Evropského sboru
solidarity a iniciativy DiscoverEU.“

„Není pochyb, že účast mládeže představuje prvek, který
převratným způsobem mění způsob, jakým se díváme na
klima a životní prostředí […]. Takže prostřednictvím našich
programů pro mládež (Evropský sbor solidarity, DiscoverEU)
se budu snažit udělat co nejvíce, abych podpořil nadšení naší
mládeže pro udržitelnost.“
„Nesmíme zapomenout na jeden z pokladů Evropy: naše
kulturní dědictví, do kterého musíme i nadále investovat
a propagovat uvnitř i vně našich hranic.“
„Chci plně využít synergie mezi činnostmi Mariye Gabrielové
v oblasti sportu a činnostmi Stelly Kyriakidesové v oblasti
zdravého životního stylu […]. Kam bychom měli dávat
peníze, je na příspěvky do sportu na místní úrovni […], tady
bychom měli pomáhat.“
Vzdělávání / Evropský prostor vzdělávání
„Budeme usilovat o to, aby se Evropský prostor vzdělávání
stal skutečností, a budeme motivovat členské státy, aby
reformovaly a modernizovaly své systémy vzdělávání
a odborné přípravy, a to i v oblasti digitálního učení. Zajistím,
abychom využívali programy Erasmus+, DiscoverEU
a Evropský sbor solidarity tak, abychom posilovali naše
mladé lidi a nabízeli jim nové možnosti mobility.“
„Tento Evropský prostor vzdělávání musíme vytvořit do roku
2025. To je naše hlavní priorita. Abychom to splnili, musíme
dokázat oslovit všechny úrovně vzdělávání od základních
škol po univerzity. Musíme zavést evropskou studentskou
kartu. Musíme stavět na evropských univerzitních aliancích,
které jsme už začali budovat. Musíme dát ocenění učitelům.“
„Fond Erasmus+ […] je jedním z nejúspěšnějších programů
v historii EU a plně podporujeme váš nápad na ztrojnásobení
zdrojů vyčleněných na tento program […]. Některá hlediska
Musíme se vydat do členských států, určit potřeby a pak je
sladit s politikami a nástroji EU.“

PE 629.837

„Je třeba dvou věcí […]: zaprvé „prohlubování dovedností“,
což je způsob, jak zajistit, aby ti příslušníci naší společnosti,
kteří jsou prakticky nedotčeni určitými dovednostmi, mohli
docílit úrovně, která jim umožní využívat digitální
technologie […]. Tuto činnost můžeme provádět v rámci
sociální složky našeho portfolia. Druhou věcí je překlenutí
nedostatku kvalifikovaných pracovníků. To znamená: co
můžeme udělat, abychom se vypořádali se skutečností, že
v příštím roce budeme potřebovat 250 000 pracovníků
s kvalifikací pro práci v digitální oblasti […]. A zde můžeme
uvést legální migraci jako příklad pozitivní intervence
prostřednictvím toho, co vám popsala Mariya Gabrielová –
Akčního plánu digitálního vzdělávání – prostřednictvím toho,
jak využíváme naše vzdělávací programy v rámci Evropského
prostoru vzdělávání k vytváření těch dovedností, kterých
máme nedostatek.“
„Takže doplňovat celoživotní učení je jednou z našich priorit.
Tohoto cíle dosáhneme prostřednictvím komplexního
souboru nástrojů, tj. nové agendy dovedností, Erasmu+
a ESF. v tomto ohledu musíme jednoznačně pomoci
členským státům stanovit konkrétní potřeby celoživotního
učení […]. Dále se zavazuji, že budeme uplatňovat přístup
vycházející „zdola“.

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„Stáže se jednoduše nesmějí stát příležitostí, jak sice přivést
mladé lidi k práci, ale v nejistých podmínkách, které narušují
koncepci odborné přípravy. Stáže mají proto smysl pouze
tehdy, jsou-li na omezenou dobu, která je přesně stanovena
s ohledem na to, jakých se týkají dovedností a jaké učení
nabízejí. A myslím, že je velmi důležité, abychom hovořili
také o mzdách. A pokud tyto podmínky nejsou splněny, stáže
už nejsou stážemi. Myslím tedy, že Komise bude nadále
spolupracovat v této oblasti s Nicolasem Schmitem, aby se
tyto podmínky staly pro tento druh práce univerzální
zásadou.“
„Nejsem nadšen skutečností, že řada otázek, o nichž jsme
hovořili, jako je celoživotní učení, jako je nezaměstnanost
mladých lidí, jako jsou dovednosti, jako je prohlubování
dovedností, je rozptýleno po celé Komisi. Musíme tedy – a to
je myslím mým úkolem, spolu s komisařem pro
zaměstnanost, spolu s komisařkou pro kulturu, vzdělávání,
mládež a sport, spolu s komisařkou pro rovnost a komisařkou
pro zdraví – toto vše propojit do jednoho celku“.
Zlepšení integrace migrantů a uprchlíků
„Mám v úmyslu provést revizi Akčního plánu pro integraci
migrantů a uprchlíků z roku 2016. […] jsem rád, že
dlouhodobá integrace migrantů a uprchlíků bude tvořit
součást nového Evropského sociálního fondu+. To nám
umožní využívat více nástrojů a více zdrojů na podporu
iniciativ v oblasti začleňování.“
„Existuje prostor pro přezkum našich právních předpisů
v oblasti dlouhodobě pobývajících pracujících rezidentů […],
které zjevně potřebují přezkum. Přezkum je už naplánován.
[…] Jsem velmi nakloněn myšlence legislativní změny
právních předpisů v oblasti dlouhodobě pobývajících
rezidentů s cílem vyřešit veškeré překážky, tak aby lidé
s oprávněným pobytem měli možnost využívat pracovní
mobility v celé EU.“

Nalezení společného základu v oblasti migrace
Nový pakt o migraci a azylu
„Naplnění nového paktu o migraci a azylu […] je velký
požadavek, jsem však přesvědčen, že jej můžeme uskutečnit,
zmobilizujeme-li své schopnosti a poučíme-li se z minulosti.
Tento nový pakt musí být průřezový a musí spojovat vnitřní
a vnější politiky. Pokud jde o reformu našeho společného
evropského azylového systému, první věc, kterou zahájíme
společně s komisařkou pro vnitřní věci, je dialog s vámi
a našimi členskými státy. […] V krátké době vám představíme
možnosti, o kterých bychom chtěli diskutovat a nalézt pro ně
shodu, a teprve potom něco formálně předložíme.“

blokují, musíme být schopni přijít s novými prvky […]. Za
prvé mechanismy navracení a zpětného přebírání osob […].
Dále musíme provést přezkum schengenského návrhu,
protože vnitřní svoboda souvisí se způsobem ochrany našich
hranic.“
„Našim záměrem s příslušným kandidátem na komisaře je
[…] do konce letošního roku představit rámcový dokument
[…], který stanoví hlavní otázky, které je třeba řešit […]. Pak
[…] budeme schopni vytvořit tento nový podnět s podporou
celého sboru komisařů a nově zvolené předsedkyně na
začátku příštího roku.“
„Jako prozatímní řešení […], dokud nevstoupí v platnost
nový skutečně azylový systém, musíme podporovat členské
státy a zavést dočasné mechanismy týkající se vylodění.
Z mého pohledu to musí zahrnovat i pokračování řádného
dialogu s mnoha nevládními organizacemi, které provádějí
chvályhodné pátrací a záchranné práce ve Středomoří.“
„Všechny návrhy a iniciativy v rámci nového paktu budou
prováděny se záměrem – paralelním záměrem – zrušení
kontrol na vnitřních hranicích a obnovení fungování
schengenského prostoru v plném rozsahu.“
„Postavím se do čela obnovené kampaně na zajištění
navracení těch, kteří nemají právo na pobyt: zaprvé tím, že
dokončíme reformu našich vnitřních předpisů EU
o navracení, a zadruhé tím, že uzavřu dohody a vytvořím
mechanismy týkající se zpětného přebírání osob s hlavními
zeměmi tranzitu a původu.“
Vytvoření cest k legální migraci
„Takže docílení změny a něčeho smysluplného v oblasti
legální migrace není věcí, která závisí na boji proti nelegální
migraci. Je to něco, co je třeba řádně a aktivně organizovat.
[…] Tyto pilotní projekty, které umožňují některým našim
členským státům se – s naší pomocí – začít zapojovat do
některých dovedností v oblasti legální migrace, představují
dobrý začátek. V tomto směru musíme udělat více. Jsem
v této funkci nový, ale s radostí provedu přezkum našeho
návrhu o modré kartě. Zjistěme, co se nepovedlo. […]
musíme pokračovat v praxi těchto humanitárních koridorů
spolu s přesídlením, protože to je další řádný způsob, jak
legálně přivést lidi k nám.“

„Myslím, že musíme začít klást důraz na reformu dublinského
systému a odpovídající postupy, ale abychom odblokovali
stávající situaci, dotkli se všech dalších prvků, které společně
utvářejí celkový obraz: návraty, nové readmisní dohody
a mechanismy, Schengen, hranice. […]. Musíme zachovat
pokrok, kterého jsme dosáhli díky pěti legislativním
dokumentům, které jste zvládli v Evropském parlamentu
velmi dobře připravit. […] Za druhé musíme soustředit
pozornost na dva chybějící dokumenty: dokumenty týkající
se Dublinu a postupů. […] Abychom se dostali ze slepé
uličky, která vznikla v členských státech, které toto úsilí
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„Na základě probíhajících pilotních projektů v oblasti legální
migrace budu podporovat moderní a cílené režimy legální
migrace, které reagují na potřeby hospodářství EU, trhu
práce a demografických výzev, a zajistíme, aby byly zřízeny
humanitární koridory po vzoru mechanismů nouzového
tranzitu do Nigeru a nyní také do Rwandy.“
Soudržnost vnějšího a vnitřního rozměru migrace
„Jednou z mých priorit bude, abychom spolu s Juttou
Urpilainenovou […] začali hned na začátku funkčního období
uzavírat novou vlnu readmisních dohod se zeměmi tranzitu
a původu.“
„Je velmi důležité nejprve začít jednat […] se třetími zeměmi.
[…] Musíme usilovat o […] globální dohody, oboustranně
výhodná řešení. A musíme hledat hlavní příčiny problému
v těchto dohodách a řešit je. Musíme se také zabývat
potřebami rozvoje těchto zemí. Musíme hledat existující
příležitosti umožňující mladým lidem žít doma a vést
důstojný život […]. To je moje ambice a o tom jsme mluvili
s Ylvou Johanssonovou.“
„Je pravda, že společné prohlášení EU a Turecka donedávna
přinášelo výsledky. […] Je rovněž pravda, že některé aspekty
této dohody zůstaly viset ve vzduchu […]. Domnívám se, že
musíme dohodu revidovat, obnovit ji […]. Budeme o tom
jednat s tureckou vládou […]. Nenecháme Řecko, aby si
muselo samo poradit s řízením migračních toků, nemůžeme
v tom Řecko nechat samotné […]. Doufám, že se v příštích
týdnech budeme moci pozitivně přehodnotit dohodu mezi
EU a Tureckem.“

Bezpečnostní unie
Evropská bezpečnostní unie
„Je to ta stejná Unie, která udává světové normy v oblasti
ochrany údajů a soukromí, a […] moje úloha je také zajistit,
aby vše, co budeme dělat v oblasti bezpečnosti, zaručovalo
dodržování základních práv. Dodržování základních práv

musí tvořit součást politik od počátku. Tím se bude také řídit
má práce při provádění návrhů v oblasti interoperability, jež
bude obzvláště důležitá s ohledem na blížící se spuštění
našich nových informačních systémů.“
Lepší propojení činností Komise v oblasti vnitřní a vnější
bezpečnosti
„Práce týkající se uchovávání údajů bude v Komisi
pokračovat. Budeme pokračovat v hodnocení situace po
rozhodnutích Evropského soudního dvora, ale také jsem si
vědom, že existuje řada dalších soudních případů, které ještě
probíhají. Jednal jsem o tom s útvary Komise a pochopil
jsem, že by považovaly za bezpečnější, abychom počkali do
uzavření těchto nevyřízených případů, než budeme přijímat
rozhodnutí ohledně dalšího postupu.“
Posílení stability EU při předcházení hybridním hrozbám,
jejich odhalování a reakci na ně
„Budu neúnavně klást důraz na to, abychom prováděli
v praxi, co jsme společně schválili. Budu podporovat
koordinovaný přístup k ochraně Evropských občanů on-line
prostřednictvím přijetí našeho návrhu o teroristickém
obsahu on-line, předložení návrhu aktu o digitálních
službách, který se připravuje, a prostřednictvím příspěvku
k činnosti internetového fóra EU. Budu využívat veškeré
dostupné možnosti k budování odolnosti EU a k reakci na
hybridní hrozby, které ohrožují naše systémy a samotné naše
demokracie.“
„Myslím, že to bude spíše pro mě – zajistit, aby při přípravě
aktu o digitálních službách […] nastal ten správný okamžik,
kdy musíme jednoznačně nalézt skutečnou rovnováhu mezi
politikou, bezpečností a zárukami. […] Domnívám se, že tyto
obavy můžeme dostatečně vyřešit tím, že zajistíme, aby se
naše bezpečnostní politika řídila základními právy […].
A základní práva by neměla být vnímána […] jako nějaké
posouzení dopadů, které budeme muset provést někdy na
konci. […] To musí být prováděno na samém začátku, kdy
přijímáme rozhodnutí o politice.“
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Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

JOHANNES HAHN
Kandidát na komisaře
Rozpočet a správa

Kandidát na komisaře Johannes Hahn vystoupil před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby odpově dě l na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a právní
záležitosti. Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se
vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:




Víceletý finanční rámec na období 2021–2027,
Modernizace a digitalizace Komise a
Ochrana finančních zájmů EU.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž podal píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Rozpočtové záležitosti
Autorka: Alix Delasnerie
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 636.481 – listopad 2019
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Víceletý finanční rámec (VFR) a vlastní zdroje
Budoucí směřování VFR
„Můžete se na mě spolehnout, že předložím rozhodné
argumenty pro to, že dopad menšího rozpočtu, než který
navrhuje Komise [1,1 % HND], by poškodil naše politické
ambice a ohrozil schopnost Unie účinně plnit úkoly“. „Tato
částka je minimum“.
„Je to cesta správným směrem: vycházet z přístupu zdola
nahoru, aby se ukázalo, jaké jsou požadavky, a pak se pokusit
vyjednávat“. „Pokusím se přesvědčit zejména ty, kteří se
velmi soustředí na tento 1% problém, aby viděli, že nové
výzvy a nové úkoly od nich vyžadují větší flexibilitu“. „Chci
jim vyjasnit, co je třeba. A budu mluvit také se sdělovacími
prostředky“. „Při jednání s Radou budeme stát na vaší straně.
Řada členských států […] pochopila, že dostatečné zdroje
jsou skutečně potřeba“.
„Ať bude výše rozpočtu jakákoli – 1,1 % nebo 1,3 % hrubého
národního důchodu – nebude stačit na financování
veškerých
potřeb
a projektů s evropskou přidanou
hodnotou. Rozpočet Unie by měl být považován za klíčový
katalyzátor veřejných a soukromých investic, které by měly
směřovat k politickým prioritám EU.“
„Nejde jen o peníze, ale o další otázky, na které správně
poukazujete, tj. vlastní zdroje, udržení, a dokonce zvýšení
úrovně flexibility a zavedení zásady právního státu. O tom to
všechno je; a o modernizaci politiky. […] Hlavní je oslovit
naše občany a vysvětlit jim, proč tento rozpočet
potřebujeme. […] Pokud vytvoříte hodnotu 100 EUR, musíte
státu zaplatit 50 EUR, 49 EUR zůstane ve státním rozpočtu
a pouze 1 euro se pošle Evropské unii – na všechny politiky,
které jsou velmi potřebné a které naši občané požadují“.
Vlastní zdroje
„Jsem přesvědčen, že dosažení dohody o příjmech je pro
dokončení jednání o víceletém finančním rámci zásadní.
Evropský parlament dal zřetelně najevo, že podmínkou
schválení budoucího rámce Parlamentem je reforma
vlastních zdrojů a diverzifikace zdrojů příjmů. Toto
stanovisko připomenu Radě.“
Poplatek z plastů a zvýšení příjmů z obchodování s ETS
(systém obchodování s emisemi): „to jsou dvě oblasti, kde
jsem přesvědčen, že je možné dospět k velmi konkrétnímu
a velmi rychlému výsledku“. „Mohly a měly by být zavedeny“
CCTB (společný základ daně z příjmů právnických osob)
a digitální daň. „Objevuje se jistá ochota k zavedení
přeshraniční daně z emisí CO2 “. „Pokud se bude vybírat, měla
by být účelově vázaná na iniciativy související s klimatem“.

PE 629.837

„Měli bychom postupně zvyšovat podíl vlastních zdrojů
v celkovém rozpočtu“. „Toto rozlišení mezi příjemci a čistými
přispěvateli už neplatí, […] čistí přispěvatelé mají velmi často
prospěch z investic v přijímajících zemích“. „Rád bych toto
dělení překonal“.
Načasování a plánování pro nepředvídané události
„Vynaložím veškeré úsilí, abych napomohl uzavření včasné
dohody o finančním rámci, který bude vyhovovat svému
účelu“. „Čím rychleji to zvládneme, […] tím dříve budeme
moci zahájit konkrétní plnění a začít plnit všechny naše
politické cíle“. „Dosáhneme-li dohody včas, bude to
znamenat, že výsledky budeme znát do konce zimy“.
„K tomu se musí upínat naše hlavní pozornost, ale budu
k vám upřímný: Komise musí být připravena, zaměstnanci
samozřejmě připravují nouzová opatření pro případ, že
nedosáhneme dohody včas. […] Určitě vám mohu slíbit, že
pokud by nastala taková situace, předložíme potřebné
návrhy dokumentů.“
Minimalizace nevyřízených žádostí o platby
„Potřebujeme rychlou a okamžitou dohodu o víceletém
finančním rámci, protože v minulém období, vedla
skutečnost, že […] rozhodnutí bylo přijato pouhé dva týdny
před datem splatnosti, k obecně známým případům
nevyřízených žádostí o platby, protože ještě trvalo několik
dalších měsíců, než byla uzavřena dohoda o odvětvových
programech, a navíc došlo ke zpoždění v tvorbě programů“.
„Zavedli jste nástroje pružnosti a tyto nástroje pružnosti lze
použít v případě plateb s omezeními.“
Přezkum v polovině období
„Plná podpora. Ano, měl by být proveden, je to logické,
a pokud jde o časový rámec, jak to vidíme my […],
potřebujeme trochu více flexibility, tak abychom nemuseli
čekat až na přezkum v polovině období; jakmile zjistíme, že
jeden nebo druhý program není správně čerpán nebo nemá
požadovaný účinek, pak samozřejmě musíme začít sledovat
ukazatele.“ „A to je třeba udělat před přezkumem v polovině
období, a mělo by to také smysl, pokud by do té doby měly
být provedeny nezbytné úpravy“.
Klima – Fond pro spravedlivou transformaci – rozložení
a čerpání finančních prostředků EU v celé EU
25 % výdajů z rozpočtu EU souvisejících s klimatem „nejsou
dosažením cíle a nesmějí představovat konečný limit“.
„Hodně návrhů už bylo předloženo, ale nyní se musíme
zaměřit na tyto […] cíle na úrovni programu“. „Pokud bude
široká shoda v tom, že je nutné provést úpravy, budu
samozřejmě ochoten zvážit vaše návrhy“.
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Sledování výdajů souvisejících s klimatem: „to je něco, čím se
musíme zabývat, a já v tomto ohledu předložím konkrétní
opatření. […] Způsob, jakým tvoříme programy, musí být
čitelnější, protože pak se může realizovat řada velmi
smysluplných projektů.“ Musíme „zajistit, aby si naše finanční
toky navzájem neodporovaly“.
Pokud jde o Evropskou investiční banku (EIB), „jedním
z prvků […] by mohlo být odmítnout poskytování úvěrů,
záruk, finančních produktů nebo čehokoli jiného na stavbu
energetických závodů využívajících černé nebo hnědé uhlí“.
„Za jednu z priorit při jednáních o víceletém finančním rámci
budu považovat zařazení nového fondu pro spravedlivou
transformaci. Rozpočet EU bude ukazovat cestu a nasměruje
finanční prostředky do regionů a obcí, které je nejvíce
potřebují.“ „Chceme podpořit ty regiony, které mají vysoké
emise CO 2 “.
„Musíme některým zemím pomoci zlepšit míru čerpání, aby
se dostupné peníze také skutečně využily“.

Modernizace a digitalizace
Rozpočtový cyklus zaměřený na politiku a založený na
datech
„Jsem odhodlaný zlepšit propojení mezi výkonností
výdajových programů a rozpočtovým plánováním, plněním
a podáváním zpráv. Rovněž souhlasím s tím, že každý takový
rozpočtový rámec by měl být jednoznačně zaměřený na
politiku a měl by umožňovat skutečné úpravy programů
v souladu s politickými prioritami na základě informací
o výkonnosti a jejich hodnocení“.
„Zatímco členské státy budou i nadále odpovědné za sdílené
řízení, budu se také snažit zajistit komplexnější přehled
o výdajích a klíčových datech“.
Pokud jde o urychlení postupu udělování absolutoria:
„jedním z faktorů je to, zda je členský stát schopen
poskytnout údaje dostatečně rychle“.
„Bereme na vědomí vaše doporučení ke zlepšení
a zefektivnění vykazování ze strany Komise. Konkrétně se
v tomto ohledu zaměřím na výroční zprávy o činnosti
každého generálního ředitelství, výkazy programu připojené
k návrhu rozpočtu a výroční zprávu o řízení a výkonnosti.“
Digitální správa
„IT systémy zahrnují velmi rozmanité oblasti. Jedním
z hlavních úkolů do budoucna […] je pokusit se
harmonizovat všechny existující systémy […], nejde jen
o […] digitalizaci v rámci Komise, je to otázka interoperability
se systémy, které používají naše členské státy a jednotlivé
instituce našich členských států; to by nám mělo umožnit
rychlejší podávání zpráv“.

„Zajistím […], aby Evropská komise měla vhodné nástroje
a schopnosti k provedení digitální transformace, aniž by se
přitom vystavovala novým rizikům“.
Strategie v oblasti lidských zdrojů
„V blízké budoucnosti hodláme předložit novou strategii
v oblasti lidských zdrojů“. „Musíme se zaměřit na to, jak učinit
tyto pozice přitažlivější“. „Státní příslušníci deseti členských
států, které byly členy EU před rozšířením v roce 2004, jsou
v současné době mezi služebně mladšími administrátory
v Komisi výrazně nedodatečně zastoupeni. Budu se snažit
v tomto období tento trend zvrátit“. Ztráta zkušených
smluvních zaměstnanců, jimž končí pracovní poměr:
„problém, který je třeba řešit“.
„Zásady naší správy by měly nadále zahrnovat
transparentnost, integritu, odpovědnost, profesionalitu
a oddanost veřejnému zájmu. Zajistím, aby byla Komise
vzorem úsilí o stanovení vysokých standardů pro své členy
a zaměstnance“.
„Personální strategie […] se bude také zaměřovat na vedoucí
funkce a jejich obsazování, […] navzdory ustanovením
služebního řádu vždy existuje prostor pro zlepšení“.
Charta rozmanitosti a začleňování / diskriminace/obtěžování:
„i jediný případ je víc než dost, a proto musíme poskytovat
školení našim zaměstnancům, musíme poskytovat školení
našemu vedení“. „Na základě uvedené strategie jsme vytvořili
příslušná kontaktní místa […], ale vždy existuje prostor pro
zlepšení.“
Hledisko rovnosti žen a mužů
„Jsem odhodlán dosáhnout rovnosti žen a mužů“. Genderové
kvóty: „to je něco, co bychom měli zavést také zde v Bruselu“.
Genderové
rozpočtování:
„Mám
rozhodně
zájem
o souhrnnější údaje, abychom získali lepší přehled o tom, jak
na tom jsme, pokud jde o provádění rovnosti žen a mužů
prostřednictvím našeho rozpočtu, prostřednictvím našich
členských států, prostřednictvím našich partnerů. […]
Obrátím se na vás […], abychom spolupracovali
v neformální/formální pracovní skupině, a hledali, jaká
opatření lze přijmout, abychom nyní skutečně dosáhli svých
cílů. Souhlasím s tím, že zaostáváme, ale je to také dáno tím,
jak složitý je způsob, jakým vynakládáme peníze, zejména
prostřednictvím mnoha projektů v rámci sdíleného řízení.“

Ochrana finančních zájmů EU
„Je nezbytné zavést mechanismus zásady právního státu
zajišťující ochranu rozpočtu Unie v případě všeobecných
nedostatků v členských státech.“

41

IPOL EXPO | Tematické sekce, Oddělení pro podporu evropské správy věcí veřejných

„Udělám vše, co bude v mých silách, abych zajistil, že […]
půjde o samostatný mechanismus.“ „Měl by zůstat v platnosti
i po příštím VFR […], který připravujeme.“ „Úřadující Komise
rozhodla, že posouzení plnění zásad právního státu by mělo
být prováděno pro všechny členské státy […], čímž získáme
komplexní přehled, abychom nevyvolávali dojem nerovného
zacházení“. „Spravedlivý zprostředkovatel je ten, který se
všemi zachází stejně bez ohledu na to, zda jde o velký nebo
malý členský stát“.
„Budu věnovat nezbytné zdroje na koordinaci činností útvarů
Komise, pokud jde o otázky a případy střetu zájmů, stejně
jako na navázání užšího vztahu s členskými státy za účelem
řešení potenciálních problémů v rané fázi.“
Chybějící absolutorium Rady: „Beru na vědomí a budu se tím
zabývat. Parlament musí zajmout v této věci aktivní úlohu
a potřebujeme získat veřejnou podporu, abychom zvýšili
povědomí o této otázce, protože daňový poplatník nebude
chápat, oč se jedná, a myslím, že to pomůže prosadit rychlejší
řešení.“
„Podíl podvodů na chybách je menší než 1 % – i když i to je
příliš mnoho; 0 % by bylo ideální – ale je důležité […]
rozlišovat mezi chybami a podvody. […] i když dojde
k chybě, musí být stanoveny finanční opravy. Jedním
z důvodů, proč stále dochází k chybám, proč přetrvává riziko
chyb, je právě skutečnost, že naše předpisy jsou někdy až
příliš složité, příliš komplikované. Velkým problémem je
zjednodušení. […] Jsme na dobré cestě, ale ještě je třeba
udělat více.“
„Řádné finanční řízení a boj proti nesprávnému použití
finančních prostředků musí být zajištěny v souladu
s nejvyššími standardy a zároveň se musíme snažit zachovat
proporcionalitu a nákladovou efektivnost kontrol.“
„Pokud EIB používá peníze EU na určité projekty, má Účetní
dvůr možnost provést audit tohoto konkrétního projektu“.
„Pokud jde o zaměstnance úřadu OLAF [Evropského úřadu
pro boj proti podvodům] a úřadu EPPO [Úřadu evropského

veřejného žalobce], […] budou spolupracovat“. „Úřad EPPO
musí začít fungovat a pak budeme mít představu o dalších
potřebách. Obecně však úřad OLAF provádí nesmírně
důležitou vyšetřovací činnost, a tak tomu bude i v budoucnu,
přičemž největší část zaměstnanců úřadu OLAF zůstane
v Bruselu.“ Členství v úřadu EPPO: „Pokud jde o ty, […] kteří
ještě nejsou členy, nemohu je nutit, ale nevynechám žádnou
příležitost, abych je nevyzval, aby se přidali. V konečném
důsledku se to také dotýká renomé těch zemí, které se
nepřipojily k úřadu EPPO, a z dlouhodobého hlediska není
v jejich zájmu zůstávat na okraji.“ „Je důležité, aby začal
fungovat. K tomu dojde do 1. ledna 2020“.
„Komise má nulovou toleranci vůči porušením […] týkajícím
se vlastních zdrojů a důsledně sleduje jakékoli nesrovnalosti.
Zavazuji se, že budu v této politice pokračovat“.

Interinstitucionální vztahy a zlepšování tvorby
politik
„Udělám, co bude v mých silách, abych zajistil otevřené,
čestné a nestranné zprostředkování vztahů mezi oběma
složkami rozpočtového orgánu.“
Zlepšení výročních rozpočtových jednání: „Plně souhlasím
a plně chápu vaši nespokojenost, […] je to opravdu
neuspokojivé, pokud máte časový rámec pro dosažení smíru,
ale tento časový rámec se neuplatňuje a […] v poslední chvíli
jsou quasi faits accomplis. Udělám vše pro to, abych tomu
zabránil, budu pořádat různá setkání nebo alespoň usilovat
o jejich uspořádání, ale také se pokusím odhalit technické
problémy, které lze vyřešit rychle, a určit méně významné
politické otázky, které lze vyřešit rychleji, abychom nakonec
měli pouze dvě nebo tři hlavní témata, která jsou zjevně
předmětem výhrad ze strany Rady nebo Parlamentu nebo
jsou považována za sporná. Pak můžeme tyto tři týdny
opravdu využít k dosažení dohody“.
„Pro mě je rozpočet politikou vyjádřenou v číslech“.
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

PHIL HOGAN
Kandidát na komisaře
Obchod

Kandidát na komisaře Phil Hogan vystoupil před Evropským parlamentem dne 30. září 2019, aby odpověděl na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro mezinárodní obchod (INTA). Během slyšení představil řadu
závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:





Rovné podmínky pro všechny,
Posílení vedoucího postavení Evropy ve světě,
Obchod pro udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu a
Posílení transparentnosti obchodu.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Vnější vztahy
Autoři: Mario Damen, Wolfgang Igler
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.308 – říjen 2019
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Rovné podmínky pro všechny
Multilateralismus a WTO
„Za prvé musíme podpořit stabilní, předvídatelné a na
pravidlech založené obchodní prostředí posílením Světové
obchodní organizace (WTO).“ […] „Pokud tedy budu
potvrzen, udělám, co bude v mých silách, abych zabránil
zhroucení mechanismu WTO pro řešení sporů a našel
systémové řešení pro reformu stálého Odvolacího orgánu.
Zároveň budu usilovně spolupracovat s ostatními členy WTO,
abychom oživili vyjednávací funkci této organizace. Nejprve
bychom se měli zaměřit na dokončení jednání o dotacích na
rybolov v souladu s cílem udržitelného rozvoje 14.6. Domácí
regulace v oblasti služeb a usnadnění investic si vyžádá další
tlak […].“
Airbus/Boeing: „Chtěl bych vyzvat Spojené státy, aby s námi
raději jednaly, namísto aby vedly obchodní válku ve stylu
„oko za oko, zub za zub“.“
Mnohostranný soud pro investice: „[…] ve skutečnosti jsme
pro zřízení mnohostranných soudů a už probíhají potřebné
přípravy […].“
Elektronický obchod
„Také bych rád usiloval spolu s ostatními o pokrok
v jednáních o elektronickém obchodu; a ve druhé polovině
roku 2020 hodlám připravit iniciativu týkající se nového
budoucího směřování WTO.“
„Budu spolupracovat s místopředsedkyní Vestagerovou na
vytvoření nástroje, který se bude zabývat rušivými dopady
zahraničních dotací v digitální oblasti, zejména na náš vlastní
vnitřní trh, a to, jakým způsobem jsou například k tomuto
účelu na vnitřním trhu Evropské unie využívány čínské státní
podniky.“
Nekalé obchodní praktiky
„Sdílím rovněž vaše obavy, že bychom měli dělat více pro
malé a střední podniky.“
„Musíme prosazovat vzájemnost obchodních podmínek
a spravedlivou
hospodářskou
soutěž
prostřednictvím
vyrovnání podmínek na interní i externí úrovni. Například
pomocí nástrojů, jako je nástroj pro mezinárodní zadávání
veřejných zakázek (IPI), […]. Musíme také bojovat proti
nekalé soutěži důraznějším řešením zahraničních dotací,
které mají vliv na společnosti v EU […].“
Prověřování přímých zahraničních investic
„Musíme také posílit bezpečnost naší kritické infrastruktury
a naší technologické základny, jak je uvedeno ve sdělení
z března 2019 o Číně. Rozšířili jsme náš interní soubor
nástrojů o opatření, jako je mechanismus EU pro prověřování
investic, a snažíme se nalézt řešení rušivých dopadů

PE 629.837

vlastnictví zahraničních států a zahraničních dotací na vnitřní
trh.“
„Chtěl bych, aby všechny členské státy Evropské unie dosáhly
koordinovaného a harmonizovaného přístupu […]. Musíme
spolupracovat a pokusit se dopět ke společnému postoji EU,
protože
posílení tohoto konkrétního mechanismu
prověřování má pro ochranu našich kritických technologií
a naší kritické infrastruktury zásadní význam.“
Vymáhání
„Jsem proto přesvědčen, že je nezbytné, abychom
zintenzivnili své úsilí o provádění a vymáhání stávajících
dohod. Stěžejním pro toto úsilí se stane jmenování vrchního
úředníka pro dodržování obchodních dohod a já ho (nebo ji)
požádám, aby s vámi úzce spolupracoval(a) při prosazování
agendy v oblasti vymáhání.“
„Rád bych, abychom začali pracovat co nejdříve v roce 2020.
Domnívám se, že bude třeba, aby se zapojil výbor a abychom
spolu se mnou a se všemi příslušnými zúčastněnými stranami
pokusili vymezit kritéria mandátu této konkrétní nové
funkce. Měla by být spojena s politickou odpovědností, […].“
„Navrhoval bych pozici zástupce generálního ředitele
v útvaru pro obchod, k níž by měl náležet mandát, který by
této funkci také přiznával určité vymahatelné pravomoci.“
„[…] nebude mít stejné zdroje, které by se překrývaly se
zdroji veřejného ochránce práv Evropské unie, nebo
konkrétní postup vyřizování stížností. Pokud by však vaše
představa zahrnovala třeba cílenější přístup k těmto
stížnostem, jsem ochoten o tom jednat […].“
„budeme mít monitorovací systém pro náš systém
všeobecných celních preferencí, který zajistí, že v těchto
zemích budou prováděny odpovědné investice a nikoli
dumpingové praktiky, z nichž často obviňujeme ostatní. […]
Těšíme se na reformy na základě hodnocení, které v roce
2018 provedly společně váš výbor a Evropská komise
a Parlament […].“

Posílení vedoucího postavení Evropy ve světě
„Způsob, jakým obchodujeme, vypovídá o tom, kým jsme,
jaké máme hodnoty a v co věříme. […] Evropská unie se
bude muset stát silnějším celosvětovým aktérem a budeme
muset posílit světové vedoucí postavení Evropy v oblasti
obchodu. Každé hledisko obchodní politiky EU by mělo být
výrazem – na místní i celosvětové úrovni – našeho odhodlání
k zachování míru, prosperity a ukončení plenění životního
prostředí.“
USA
„Zavazuji se, že budu usilovat o pozitivní transatlantickou
agendu a o to, abych se svým americkým protějškem dospěl
k rychlému řešení obchodních sporů.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„Jsem připraven se zapojit do politických jednání s USA,
abychom vyřešili naše rozdílné názory v obchodní oblasti.
[…] přičemž budu hájit zájmy Evropské unie. Jsem
přesvědčen, že klíčové je, abychom se soustředili na rozměr
oboustranné prospěšnosti a nedávno uzavřenou dohodu
[…] o hovězím masu loni v červenci, která je zřetelným
dokladem ochoty Evropské unie řešit problém […], a to
prostřednictvím dialogu a spolupráce.“
Čína
„Budu pokračovat v úsilí o aktivní dialog a spolupráci, jež
budou zahrnovat oblasti společného zájmu, jako jsou změna
klimatu, ochrana životního prostředí, reforma WTO, včetně
disciplíny v oblasti průmyslových podpor. Budu také klást
důraz na probíhající jednání o investicích s cílem obnovit
rovnováhu našich investičních vztahů s Čínou. Musíme
zaujmout pevný postoj při ochraně našich zájmů a hodnot
a jsem si dobře vědom obav tohoto Parlamentu v tomto
ohledu. Náš přístup k Číně by měl zahrnovat vyvážení našich
obchodních vztahů a řešení nekalých obchodních praktik. Za
tímto účelem se nebudu zdráhat použít naše nástroje na
ochranu obchodu, přičemž naše vztahy by měly být založeny
na účinné vzájemnosti v přístupu na trhy a příležitostech pro
podniky a investory.“
„Je tedy jednou z mých priorit a priorit Komise, abychom
v rámci přípravy investiční dohody, která má být uzavřena do
konce roku 2020, do značné míry projednali otázky, o kterých
jste hovořili.“
„diskuse o problému definice stavu rozvinutosti země se nyní
znovu vrací. […] Dokud budeme mít země, které usilují
o zvláštní a diferencované zacházení, mělo by se spíše
vycházet z potřeb a důkazů; ve skutečnosti máme v této
kategorii v současnosti některé silnější ekonomiky.“
Afrika
„I Afrika se pro nás musí stát ještě větší prioritou. Nedávno
uzavřená aliance mezi Afrikou a Evropou založená na
rovnocenném politickém a investičním partnerství, ukazuje
cestu vpřed.“
„[…] myslím, že nastává nová éra ve vztahu k naší spolupráci
s východní Afrikou, pokud jde o vypracování nové dohody
o hospodářském partnerství, a možná bychom ji mohli
povýšit na dohodu o volném obchodu, která by zahrnovala
všechny oblasti, které jste zmínili, včetně rovnosti žen
a mužů.“
Další země a problémy
„U sdružení ASEAN celkově nevidím pokrok v jednotlivých
regionech, ale vidím značný pokrok, pokud jde o jednotlivé
země.“

„Musíme také zajistit, aby dohody uzavřené s našimi
východními sousedy vedly v plném rozsahu k naplnění toho,
co slibují, a zároveň pokračovat v rozvoji našich ambicí
o vytvoření
prohloubených
a komplexních
zón
volného obchodu s našimi partnery z jižního Středomoří.“
Brexit: „[…] Komise je plně připravena na neřízený brexit. […]
Evropský parlament a Evropská rada tedy budou mít jistě co
říci k vyjednávacímu mandátu, který bude dán komisaři pro
obchod […].“

Obchod pro udržitelný rozvoj a opatření v oblasti
klimatu
„[…] Obchod musí být nejen spravedlivý a otevřený, ale také
udržitelný. Obchodní politika musí přispívat k řešení
globálních výzev, jako je změna klimatu, ochrana životního
prostředí a posílení pracovních norem. Proto jsou kapitoly
o udržitelném rozvoji v každé z našich dohod, stejně jako
závazné závazky v oblasti práce a životního prostředí tak
důležité. Jsem připraven využívat k dosažení těchto cílů
veškeré nástroje, které máme k dispozici, prostřednictvím
obchodních preferencí, dvoustranných obchodních dohod,
prostřednictvím akcí na mnohostranné úrovni, například při
otevírání trhů pro odvětví environmentálních výrobků
a služeb, které pomohou splnit naše mezinárodní závazky
v oblasti klimatu a životního prostředí. Pokud budu potvrzen,
mám v úmyslu s vámi také spolupracovat na obnovení
našeho všeobecného systému preferencí, který nabízí
preferenční přístup k vývozům z rozvojových a nejméně
rozvinutých zemí.“
„Určitě bude jedním z mých cílů, abychom prostřednictvím
procesu WTO do našeho pracovního programu pro WTO
začlenili cíle udržitelného rozvoje […], patnáctibodový […]
plán týkající se […] kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji
považuji za velmi důležitý. To bude vyžadovat větší zapojení
občanské společnosti […], abychom zajistili provádění
podnětů, např. prostřednictvím finanční podpory.“
„Dohoda s Mercosurem je určitě jednou z dohod, u níž se
chystáme provést posouzení dopadů na udržitelnost
a ekonomickou analýzu, všechny výsledky budou k dispozici,
a v roce 2020 provedeme také souhrnné posouzení dopadů,
abychom zjistili, co všechno obchodní dohody, včetně
dohody s Mercosurem, představují pro zemědělce, pokud jde
o jejich podnikání a zranitelnost v jednotlivých komoditních
oblastech.“
„Všichni jsme zděšení tím, co se děje v Amazonii, ale
v současné době nemáme nástroje mimo Evropskou unii,
abychom mohli situaci účinně řešit, pokud nezískáme nějaké
skutečné páky prostřednictvím obchodní politiky, a myslím,
že poslední fáze ratifikace nabízí příležitost, kdy můžeme
skutečně získat nemalou finanční páku.“
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Zásada předběžné opatrnosti: „Nakonec jsme je přesvědčili,
protože pro Evropskou stranu se už tento problém začal blížit
hranici, za kterou nelze ustoupit, a podle mého názoru
bychom ani nedošli k žádné dohodě, pokud bychom toto
ustanovení nezahrnuli […].“
Uhlíková hraniční daň: „Cílem je zabránit úniku uhlíku
a zajistit, aby podniky tvořící emise uhlíku mohly fungovat za
rovných podmínek a kombinovat tuto daň s přidělováním
bezplatných povolenek v systému EU pro obchodování
s emisemi, protože u bezplatných povolenek není třeba
upravovat žádné náklady. […] Pokud jde o způsoby zapojení
obchodní politiky, to je téma, kterého se budeme muset
zhostit v úzké spolupráci s komisaři panem Timmermansem
a panem Gentilonim. […] Myslím, že budeme muset
jednotlivé možnosti prověřit velmi pečlivě, protože
nechceme, aby nastala situace, kdy budeme dělat vše, co je
třeba, a naši konkurenti na celém světě nebudou dělat nic.“
„Obchodní politika může samozřejmě udělat více pro to, aby
uplatňovala finanční páku na problémy lidských práv,
mučení nebo jiná témata, jako je rovnost žen a mužů. To
všechno jsou důležitá témata, u nichž může obchod sehrát
svou úlohu. Pokud se rozhodnete uplatnit v tomto výboru
právo iniciativy v této oblasti, velmi rád vás podpořím.“ […]
Těším se tedy na spolupráci s tímto výborem – pokud se toto
téma stane jednou z priorit výboru – pokud jde o jakoukoli
technickou podporu nebo zprávy nebo slyšení, které tento
výbor bude potřebovat k vypracování návrhu souvisejícího
s náležitou péčí. Doufám, že moje útvary budou v tomto
ohledu nápomocné, což bych podporoval.“
„[…] A pokud se tento výbor rozhodne přiznat této iniciativě
v oblasti náležité péče prioritu v rámci svého pracovního
programu pro budoucnost, v rámci iniciativy přijaté
Evropským parlamentem v souladu s politickými směry nově
zvolené předsedkyně paní von der Leyenové, budu s vámi
velmi rád spolupracovat, abychom stanovili, jaký by měl být
rozsah tohoto konkrétního návrhu.
„Ano, budu vycházet z velkého úspěchu paní Malmströmové,
pokud jde o úsilí v oblasti rovnosti žen a mužů. […] pokud
jde o vývoj politiky, mám v úmyslu pověřit své útvary, aby
v budoucnu při zahájení politických iniciativ zvažovaly dopad
na rovnost žen a mužů.“

„Byl bych rád, aby v našich dohodách o volném obchodu
byly zakotveny naše mezinárodní úmluvy a naše
mezinárodní dohody a aby byly vymahatelné na
mnohostranném
nebo
dvoustranném
základě
–
prostřednictvím závazných pravidel […] pro kapitoly
o udržitelném rozvoji.“
„[…] máte můj závazek, že budeme provádět konzultace se
všemi zúčastněnými stranami, včetně tohoto Parlamentu
a včetně tohoto výboru, stejně jako s Radou.“
„První dohoda o volném obchodu, v níž se objevilo toto
konkrétní ustanovení, byla dohoda z roku 2009. Evropská
unie nyní požaduje […] přijetí akčního plánu, který zajistí,
aby Jižní Korea splnila své závazky v každé kapitole.
Přistupujeme tedy k dalšímu kroku, kterým je mechanismus
řešení sporů, což je v souladu s tím, co bylo sjednáno
v dohodě.“

Posílení transparentnosti obchodu
„Budu i nadále pokračovat v transparentnosti, s níž byla
vedena obchodní politika během funkčního období
minulého Parlamentu. Budu pravidelně navštěvovat jak
tento výbor, tak plenární zasedání, abych odpovídal na vaše
otázky, které vám leží na srdci. Rovněž zajistím, abyste měli
včas přístup ke všem potřebným informacím. […] budu
podporovat Radu, aby naslouchala vašim názorům, pokročila
v práci na legislativních návrzích a aby se vyhýbala
prozatímnímu provádění obchodních dohod dříve, než
budete mít možnost vyjádřit svůj souhlas. A budu s vámi
spolupracovat na přípravě, vysvětlování a propagaci naší
obchodní politiky v celé Evropě i mimo ni. Důležitá je, aby
naše komunikace týkající se našich obchodních vztahů byla
přesná a profesionální. Jsme tedy připraveni vést jakékoli
diskuse, které si vyžádá komunikace týkající se přínosů
obchodu.“
„Velmi rád budu podporovat tuto iniciativu spravedlivého
a etického obchodu […] a jsem velmi rád, že mohu znovu
podpořit udílení ceny v roce 2020 a v dalších letech. […].
Obchod […] využívá řadu dalších důležitých činností, které
chceme začlenit do těchto dohod jako součást našich
ostatních politik v oblasti veřejných statků […]. Máte tedy
můj závazek, že budeme konzultovat se všemi zúčastněnými
stranami, včetně tohoto Parlamentu a tohoto výboru a Rady.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

MARIYA GABRIELOVÁ

Kandidátka na komisařku
Inovace, výzkum, kultura, vzdělávání a mládež

Kandidátka na komisařku Mariya Gabrielová vystoupila před Evropským parlamentem dne 30. září 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výboru
pro kulturu a vzdělávání (CULT). Během slyšení představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu.
Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:



Vzdělávání, výzkum a inovace a
Kultura, mládež a sport.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Frédéric Gouardères, Pierre Hériard, Katarzyna Iskra
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.438 – listopad 2019
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Vzdělávání, výzkum a inovace

Vytvoření skutečného Evropského výzkumného prostoru

Zajištění rychlého dosažení dohody o budoucím
programu Horizont Evropa a jeho plného provádění

„Chtěla bych vdechnout
výzkumnému prostoru.“

„[…] žádné rozhodnutí nebude přijato, dokud nebude
nejprve konzultováno s Parlamentem a Parlament o něm
nebude předem informován.“

„Opravdu chci pomoci k oživení Evropského výzkumného
prostoru: jedním z témat, které bych chtěla vyzdvihnout, je
právě odliv mozků a způsob, jak přilákat a udržet nadané
jedince.“

„Pokud jde o rozpočet, jsem jednoznačně na straně
Evropského parlamentu. Budu rozhodně bránit navýšení
rozpočtu na program Horizont Evropa, protože si musíme
uvědomit, že rozpočet na program Horizont Evropa nejsou
pouhé náklady, je to investice.“
„Proto mám v úmyslu okamžitě s Parlamentem velmi úzce
spolupracovat. Nebudu čekat, až budou například zahájeny
mise v roce 2021, abych Parlament informovala o tom, co se
děje. Z toho důvodu jsem navrhla, aby rady misí vždy určily
osobu, která bude zajišťovat kontakt s Parlamentem, aby byla
kdykoli připravena odpovídat a informovat o vývoji
a způsobu přijímání rozhodnutí.“
„A dále bych ráda trvala na možnosti zahájení informační
kampaně s cílem zajistit, aby se věda dostala k mladým lidem.
Proto hodlám uspořádat iniciativu věda v regionech a na
školách, aby výzkumní pracovníci ukázali našim mladým
lidem výsledky svého výzkumu a inspirovali je, aby se rovněž
vydali touto cestou.“
„Pokud jde o humanitní a společenské vědy, můj postoj je
jednoznačný: chci, aby byly začleněny do programu Horizont
Evropa, nejen do misí, ale také do prvního a třetího pilíře. Za
prvé proto, že nechci, aby skončily izolovány. Chtěla bych,
aby byly brány v úvahu pokaždé, když se snažíme v rámci
třetího pilíře o inovace, nebo budeme realizovat mise v rámci
druhého pilíře.“
„Pokud chceme mít opravdu jistotu, že nebude vybrán žádný
projekt, který nebude splňovat kritéria, v něž věříme, je podle
mě odpovědí jediné slovo: transparentnost. Pokud skutečně
chceme vědět, jak Evropská rada pro inovace vybírá tyto
projekty, musíme dostávat pravidelné informace o postupu
výběru.“
„Ráda bych se před zavedením programu Horizont Evropa
spolu se svými útvary zavázala, že se vydáme do regionů
v jednotlivých zemích a budeme mluvit o programu Horizont
Evropa.“
Zajištění dostatečných investičních toků do převratného
výzkumu a průlomových inovací
„Budu proto velmi důsledně dohlížet na to, aby v rámci příští
průmyslové strategie prostřednictvím výzkumu a inovací
Evropa investovala inteligentně, aby Evropa počítala se svými
aktivy, ale aby se Evropa také neváhala postavit do čela příští
vlny inovací.“
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„Dotknu se mnohem citlivější otázky, a to platů výzkumných
pracovníků. Zavázali jsme se vypracovat studii, která bude
analyzovat vývoj, a jsem si jistá, že získané poznatky plynoucí
z této analýzy vývoje nám umožní jednat rychleji.“
„[…] jsme připraveni uvažovat o [nějaké formě] pobídek či
stipendia, které umožní výzkumnému pracovníkovi vrátit se
do vlastní země, aby tam mohl pracovat ve výzkumu.“
„Evropská komise vydá sdělení o Evropském výzkumném
prostoru ve druhé polovině roku 2020.“
Zajištění vzájemného propojení výzkumu, politiky
a hospodářských priorit
„V příštím programu Horizont Evropa budou malé a střední
podniky jedním z hlavních cílů třetího pilíře nazvaného
Inovativní Evropa díky vytvoření Evropské rady pro inovace.
Naší ambicí je vytvořit jednotné kontaktní místo pro malé
a střední podniky, aby se tyto podniky mohly stát zdrojem
inovativních nápadů a výrobků a aby jim tato jednotná
kontaktní místa pomohla rychleji vstupovat na trh. Mohou se
také podílet na dalších činnostech. Mám na mysli například
Evropský inovační a technologický institut a jednotlivá
znalostní a inovační společenství. Mezi oběma musíme
zajistit součinnost.“
„Musíme pomáhat regionům závislým na energeticky
náročných odvětvích a na využívání uhlí při přechodu na
nízkouhlíkové hospodářství, musíme poskytnout dovednosti.
Klíčovou úlohu zde bude hrát vzdělávání a učení. Musíme
zajistit, aby tyto regiony měly k dispozici zdroje, aby
neztratily nic ze své konkurenceschopnosti.“
„Budu podporovat kosmické technologie, zejména proto, že
jejich potenciál je obrovský, ale také a především proto, že
kosmické služby otevírají trhy na nových trzích a nová
použití.“
„Budu trvat na tom, aby Evropská rada pro inovace fungovala
jako jednotné kontaktní místo, kam budou mít přístup malé
a střední podniky, ty budou cílovou skupinou. Zejména
proto, že Parlament jasně stanovil: 70 % z rozpočtu bude
určeno pro malé a střední podniky.“
„Nyní bych byla ráda, aby se malé a střední podniky ve všech
regionech o těchto možnostech dozvěděly, nevytváříme
přece uzavřené kluby. Proto budu také věnovat zvláštní
pozornost
činnostem
Evropského
inovačního
a technologického institutu, protože rovněž vyvíjí iniciativy
zaměřené na regionální inovace. Zaměřuje se rovněž na malé
a střední podniky.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„Jsme velmi silní ve vědě, tvoříme předvoj. A současně
musíme o vědu pečovat, protože je to naše surovina.
Zaostáváme však v inovacích. Proto budu klást velký důraz na
potřebné změny, abychom dokázali vytvořit kulturu
umožňující co nejdřívější zavádění a obchodní využití
inovací, včetně univerzit.“
„Pokud chceme uspět v transformaci spjaté s klimatem,
chceme-li onu slavnou Zelenou dohodu pro Evropu, nepůjde
to bez výzkumu a inovací. Proto samozřejmě podporuji
všechny ty projekty, které nám umožní snížit emise,
investovat do vodíku a možná i dalších řešení, která jsme
ještě neobjevili.“
„Pokud opravdu chceme uspět a být samostatní, chceme-li
nepropást novou vlnu inovací, je čas investovat. Evropa má
svá aktiva a nyní je čas investovat, abychom zajistili svou
technologickou svrchovanost.“
Podpora cíle ztrojnásobení programu Erasmus+
„Budu rozhodně podporovat ztrojnásobení rozpočtu na
program Erasmus, jak jej požadoval Parlament a které nově
zvolená předsedkyně Komise přijala jako jeden ze svých
závazků.“
Dosažení ekologičtějšího a inkluzivnějšího programu
Erasmus+
„Navrhnu také zelený Erasmus. Myslím, že naši mladí lidé
nám dávají velmi jasně najevo, že ochrana životního
prostředí a změna našich zvyků od nás vyžaduje činy. To je
konkrétní myšlenka.“
„Erasmus je symbol, na který jsme hrdí. Budu podporovat
všechna opatření, která z něj učiní inkluzivnější nástroj pro
odborné vzdělávání a přípravu i pro pedagogické pracovníky
[…]. V budoucnu bych ráda, aby podporoval více projektů,
které zohledňují místní specifika v místních komunitách,
a chtěla bych, aby počet těchto iniciativ výrazně vzrostl […].
Chtěla bych, aby se program Erasmus zaměřil na neformální
struktury, malé organizace, místní úřady, abychom se mohli
pokusit vytvořit některé zcela nové projekty.“
Vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025
„Chtěla bych také trvat na nové myšlence Evropského
prostoru vzdělávání. Od nynějška musíme zajistit, aby byl
výzkum plně integrován do nové vize pro evropské
univerzity.“
„Opravdu bych chtěla zavést evropskou studentskou kartu
do roku 2021 […] jako doplněk k vnitrostátním kartám […],
aby mohl každý student tuto kartu používat i v zahraničí.“

Podpora excelence a vytváření sítí mezi evropskými
univerzitami
„Pokud jde o evropské univerzity, nacházíme se na začátku
dlouhé cesty […]. Moje otázka pro univerzity bude: máte
společnou strategickou vizi a ubíráte se stejným směrem?
Chceme společné strategické programy, které zajistí, že bude
zohledněno vzdělání a profesní rozvoj?“
„Neučíme se jen mezi čtyřmi stěnami škol, univerzit nebo
pracovišť. To je součástí filosofie celoživotního učení
a rozvíjení dovedností bez ohledu na věk […]. To je cílem
programu Erasmus+ a chtěla bych zajistit, aby byl tento
program otevřenější […]. Je třeba, abychom diverzifikovali
a přizpůsobili možnosti profesní dráhy potřebám jednotlivce.
Budu věnovat pozornost tomu, jak evropské univerzity berou
tuto potřebu v úvahu.“
„Budu bezvýhradně bránit akademickou svobodu. Budu hájit
svobodu vědeckého bádání vedenou zvídavostí […]. To je
pro mě opravdu důležité. Nejde jen o svobodu vědeckého
bádání nebo financování. Je to jedna z našich zásad. Máme
charty na evropské úrovni a ty mají svůj účel. Opravdu se
pokusím udělat vše, co bude v mých silách, abych zajistila
jejich dodržování.“
„Budu věnovat zvlášť pozornost výzkumu, který nám umožní
dosáhnout průlomových objevů. Proto jsem jmenovala
Evropskou radu pro výzkum a trvala na tom, že je důležité
zachovat hraniční výzkum.“
„[otázka otevřené vědy] je mi blízká a budu se této oblasti
věnovat. […] hledám, například v evropském rámci pro
výzkum způsoby, jak povzbudit výzkumné pracovníky, kteří
podporují otevřenou vědu […].“
V čele modernizace akčního plánu digitálního vzdělávání
„Kritické myšlení vás připraví k přijímání informovaných
rozhodnutí. To vítáme a v tomto směru hodláme pokračovat.
V rámci příštího plánu digitálního vzdělávání, jehož
modernizaci bych chtěla dokončit do příštího roku, se
budeme zabývat mediální gramotností. Podle mě je to jeden
z klíčových prvků v boji proti dezinformacím.“
„Pokud jde o falešné zprávy a dezinformace, dotýkáte se
problému, který je mi velmi blízký. Vždy jsem dávala
jednoznačně najevo, jak důležité je pro mě zachování
rovnováhy mezi svobodou projevu, svobodným přístupem
k informacím, ale také transparentností a odpovědností.“

Kultura, mládež a sport
Zajištění plného provádění Nové evropské agendy pro
kulturu
„Kultura pro mě bude vždy na předním místě. Kultura je pro
nás příležitostí usilovat o inkluzivnější
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Evropu, inovativnější Evropu a může nám pomoci při řešení
nových globálních výzev.“
Způsoby posílení závazku Evropy k zachování a ochraně
našeho kulturního dědictví
„Zachováním našeho dědictví, podporou tvořivosti našich
umělců a podporou technologických inovací pomůžeme
vybudovat více sjednocené a mírumilovné evropské
společnosti, které by měly být silnější ve stále méně
předvídatelném světě.“
„Budu věnovat pozornost digitalizaci kulturního dědictví. […]
budu také využívat digitální knihovnu Europeana.
Potřebujeme iniciativy, které jsou přitažlivější pro mladé lidi
a lidi, kteří nemají přístup ke kultuře.“
„Prvním pilířem naší politiky [v oblasti kulturního dědictví]
musí být zvyšování dostupnosti. Jedním z prostředků je
digitalizace a například nová partnerství s městy, která získala
ocenění Evropské hlavní město inovací.“
Podpora tvůrčích odvětví jako katalyzátor inovací,
tvorby pracovních míst a růstu
„Portfolio, které pro mě zamýšlí nově zvolená předsedkyně
[…], zahrnuje takové význačné programy jako Horizont
Evropa, Erasmus, Kreativní Evropa nebo iniciativu
DiscoverEU. Tvoří jednotný celek a my mezi nimi musíme
budovat synergie, potřebujeme, aby všechno bylo funkční.
Společným jmenovatelem všech těchto oblastí je to, že se
dotýkají občanů v jejich každodenním životě, jsou
zosobněním Evropy talentů a Evropy srdcí.“
„Zůstanu věrná myšlence navýšení [rozpočtu programu
Kreativní Evropa], které jsme požadovali. Zajistím to
a pokusím se dosáhnout co nejlepšího dopadu díky
spolupráci s dalšími programy, jako je Horizont Evropa.“
„Znovu zdůrazňuji svou podporu malým a středním
podnikům, zejména v oblasti kultury, kde se můžeme
skutečně spolehnout na jejich tvořivost a inovace. V rámci
programu Kreativní Evropa se rozvíjí koncepce tvůrčích
inovačních laboratoří. […] Očekávám, že malé a střední
podniky k nim budou mít přednostní přístup. […] Je také
velmi důležité zajistit, aby získaly spravedlivý podíl v rámci
programu Horizont Evropa. Musíme také více zviditelnit
jednotlivé příklady, které již fungují.“

„V této oblasti musíme co nejvíce synchronizovat náš postup
s kandidátkou na komisařku Goulardovou. […] budu se
opravdu snažit vytvářet více synergií s možnostmi, které
existují v rámci Horizont Evropa.“
„Evropský inovační a technologický institut plánuje v roce
2022 vytvořit nové znalostní a inovační společenství pro
tvůrčí a kulturní odvětví. Nyní bude velmi důležité, abychom
se zamysleli nad možnými synergiemi a nalezli možnosti
jejich spolupráce a následně zajistili spolupráci s činnostmi,
které v současnosti probíhají na úrovni programu Horizont
Evropa. To bude vyžadovat soustavnou spolupráci
a koordinaci s cílem zajistit, že otázky týkající se
audiovizuálního obsahu se nebudou omezovat pouze na
program MEDIA, a místo toho zajistit i další příležitosti pro
výzkum a inovace v rámci programu Horizont Evropa
a Evropského inovačního a technologického institutu.“
„Vytvořili jsme výjimky pro výzkum, vzdělávání, knihovny
a kulturní dědictví [ve směrnici o autorském právu]. Chtěla
bych se nyní podrobněji zabývat tímto procesem a zjistit, jak
probíhá jeho provádění.“
„Dnes musíme
o elektronickém
transformace.“

přizpůsobit
obchodu]

naše pravidla
nové
realitě

[směrnice
digitální

Propagace sportu jakožto nástroje začleňování a pohody
„Část [programu Erasmus+] věnovaná sportu může být velmi
účinná v oblasti integrace migrantů, máme spuštěné
programy, včetně prevence radikalizace, prevence
předčasného ukončování školní docházky či kulturního
zaostávání.“
„Klíčovým slovem v oblasti sportu […] je pro mne inkluze.
Chci zajistit, aby nebyli opomíjeni lidé se sníženou
pohyblivostí.“
Posílení kulturní spolupráce v rámci partnerství Unie se
zeměmi po celém světě
„Kulturní diplomacie je skutečný nástroj „měkké síly“
a umožňuje nám udržovat otevřený dialog. […] Naši partneři
na západním Balkáně musí slyšet, že jim poskytneme nějakou
hmatatelnou podporu. […] Je to nádherná líheň mladých
talentů. Tvůrčí odvětví a kultura jsou velmi ceněny a je to
oblast, v níž budeme i nadále velmi úzce spolupracovat.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

NICOLAS SCHMIT
Kandidát na komisaře
Pracovní místa a sociální práva

Kandidát na komisaře Nicolas Schmit vystoupil před Evropským parlamentem dne 1. října 2019, aby odpově děl na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a Hospodářského
a měnového výboru (ECON). Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu.
Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zaměřují se na:


posílení evropského sociálního rozměru,

stejně jako na další body, které vznesl během slyšení, včetně:




podpory zaměstnanosti a kvalifikované pracovní síly,
zajištění důstojných pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
úzké spolupráce s Evropským parlamentem.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autor: Stefan Schulz
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.439 – listopad 2019
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Posílení evropského sociálního rozměru

Ujišťuji vás, že orgán bude zřízen rychle a bude mít
k dispozici odpovídající prostředky pro plnění svých úkolů.“

Evropský pilíř sociálních práv

Podpora sociálního dialogu

„V úzké spolupráci s Parlamentem vypracuji akční plán pro
provádění pilíře na úrovni Unie i v každém členském státě,
přičemž budu vycházet z výsledků dosažených v rámci
Komise předsedy Junckera a politických směrů nově zvolené
předsedkyně von der Leyenové.“

„Sociální dialog by měl být podporován na všech úrovních,
protože sociální dialog Unie může fungovat pouze tehdy, jeli postaven na silných, autonomních sociálních partnerech na
vnitrostátní úrovni. Rovněž by mělo být podporováno
kolektivní vyjednávání, protože představuje důležitý rys
našeho sociálně tržního hospodářství.“

Spravedlivá minimální mzda
„Navrhnu právní nástroj, který zajistí, aby každý pracovník
v naší Unii měl přiměřenou minimální mzdu. Nejde mi o to
stanovit jednotnou výši mezd v EU a budu věnovat zvláštní
pozornost sociálním modelům v jednotlivých členských
státech.“
„[…] tento rámec minimálních mezd v žádném případě […]
nezpochybňuje systém založený na kolektivním vyjednávání,
který zajišťuje dobré mzdy v zemích, kde je uplatňován,
a nebudeme v žádném případě nutit tyto země, aby měnily
svou velmi starou a velmi dobře zavedenou tradici.“
„Domnívám se, že vytvořením evropského rámce pro
minimální mzdy tento systém nenarušíme ani nezatížíme.
Musíme zachovat to, co dobře funguje. Když něco funguje,
nespravujte to. To je záruka, kterou vám mohu dát.“
Evropský systém zajištění pro případ nezaměstnanosti
„Odolnost hospodářské
a měnové unie závisí na
stabilizačních funkcích. Budoucí evropský systém zajištění
pro případ nezaměstnanosti je třeba koncipovat pečlivě, tak
aby zajišťoval rychlou reakci na otřesy, a přitom zachovával
dostatečnou ochranu v nezaměstnanosti.“
„Ekonomické otřesy – a velmi často asymetrické otřesy – jsou
bohužel součástí našeho ekonomického modelu. A tyto
otřesy musíme zmírňovat – o to jde. Nejde o to organizovat
nějaké trvalé přerozdělování z jednoho státu do druhého, ale
zajistit za prvé, že v případě takového asymetrického otřesu
se dotčená ekonomika nepropadne do bezedné jámy, a za
druhé, že lidé v této ekonomice budou mít přístup k nějaké
bezpečnostní síti i tehdy, kdy pro jejich stát bude
z finančních či rozpočtových důvodů značně obtížné tuto síť
zajistit.“
Evropský orgán pro pracovní záležitosti
„[…] nově vytvořený Evropský orgán pro pracovní záležitosti
může sehrát důležitou úlohu při zajišťování spolupráce mezi
vnitrostátními orgány, zejména při provádění společných
kontrol. Z rozpravy, která proběhla minulý týden v tomto
výboru, vím, že praktické uspořádání Evropského orgánu pro
pracovní záležitosti je pro mnoho z vás důležitou otázkou.

PE 629.837

„Je důležité, abychom v těchto dobách ekonomických
proměn opět zajistili posílení sociálních partnerů na obou
stranách. Evropská unie, Komise, má k tomu prostředky.
V souvislosti s budováním této instituce máme řadu
možností – včetně finančních – a ty se musí zaměřovat
zejména na země, kde je sociální partnerství téměř
neznámým pojmem.“
„Představoval bych si, že požádáme Hospodářský a sociální
výbor o vypracování studie na téma, jak znovu posílit
a podpořit kolektivní vyjednávání v Evropě. OECD se této
otázce (také) věnuje, stejně jako MOP, a musíme čerpat
inspiraci i z jejich výsledků.“
Evropský sociální fond+ (ESF+)
„Investice do lidí musí být považována za investici do lepší
budoucnosti. Evropský sociální fond+ je hlavním nástrojem
Unie. Je to nástroj na podporu provádění zásad pilíře
prostřednictvím poskytování zdrojů.“
„[…] prostředky, které musíme věnovat na řešení
nezaměstnanosti mladých lidí, musíme samozřejmě věnovat
zejména tam, kde je nezaměstnanost mladých jedním
z hlavních problémů. Tam, kde je nezaměstnanost mladých
lidí velmi nízká, se mohou s problémem vypořádat snadněji,
ale tam, kde je koncentrace nezaměstnanosti mladých lidí
vysoká, musíme soustředit naše zdroje.“
Posílení sociální ochrany
„Všechno v předkládaném programu […] má jediný cíl:
posílení sociální ochrany […] v Evropě. Posílení, oživení
sociálního pokroku a jeho přizpůsobení měnící se
ekonomice, měnícímu se ekonomickému prostředí
a zejména globalizaci. Ke globalizaci nemůžeme přistupovat
naivně, proto musíme přicházet s vlastními nápady,
s vlastními představami, jak [tuto výzvu] zvládnout.“
Rozvoj evropské záruky pro děti
„Dětská chudoba ničí budoucnost člověka, protože být
chudým dítětem často znamená, že budete chudým
dospělým. […] Musíme přesměrovat […] [stávající] činnosti
[na zlepšení situace chudých dětí].

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
[…] Musíme se nejprve soustředit na ty, kteří trpí v našich
společnostech největší nouzí […]. […] dovedu si představit,
že [náš přístup] by mohl využít práci, kterou odvedl
Parlament, jako určité doporučení. […] pochopil jsem, že
nemůžete mít ambiciózní politiku, která bude přínosná pro
všechny, bez financování. Beru na vědomí, co řekl Evropský
parlament, a […] určitě to přednesu v rámci rozpravy, včetně
rozpravy s Radou.“
Standardy minimálního příjmu
„[…] máme […] společný zájem na tom, aby každý evropský
občan měl zaručenu možnost žít důstojně, i když se třeba
tento člověk zítra ocitne mimo trh práce a nebude […] mít
možnost si vydělat na živobytí, a proto musíme usilovat
o stanovení určitých kritérií, měřítek, abychom lidem
umožnili žít důstojně. […] je třeba brát v úvahu celkovou
životní úroveň a situaci – hospodářskou, finanční
i rozpočtovou situaci, je však také třeba zaručit každému
evropskému občanu, ať už žije kdekoli, důstojné živobytí.“

Podpora zaměstnanosti a kvalifikované pracovní
síly
Zákaz diskriminace a inkluze
„Budu prosazovat evropský trh práce, který zaručuje přístup
a dobré příležitosti pro všechny a zejména pro osoby se
zdravotním postižením, migranty, romské komunity
a nejchudší osoby.“
„[…] určitě budu bojovat […], aby se zajistilo, že tato zásada
zákazu diskriminace z jakéhokoli důvodu bude skutečně
uplatňována a vymáhána.“
„[…] musíme věnovat více prostředků, více zdrojů – také
z ESF – na politiky, které budou zahrnovat všechny kategorie
osob, které se potýkají s výraznějšími potížemi na trhu práce,
mezi ně patří i osoby se zdravotním postižením. […] Rád
bych z tohoto tématu učinil jeden z našich velkých cílů, jeden
z našich velkých záměrů pro následující léta: dát příležitost
všem, včetně lidí se zdravotním postižením.“
„[…] potřebujeme progresivní začleňování […] osob [se
zdravotním postižením] do světa práce, do zaměstnání.
Společnosti, které to dělají, nesmí být ponechány
osamoceny, musí se jim dostat pomoci. Jednou z odpovědí
na tento problém může být i […] sociální ekonomika.“
„Každá země jistě neuplatňuje úplně stejný model sociální
ekonomiky. Musíme respektovat různé kultury […]. Myslím
však, že je dostatek prostoru pro jednání. V roce 2011
uspořádali komisař Barnier a komisař Andor a také komisař
Tajani konferenci o sociálním podnikání, která skutečně dala
pozitivní impuls sociální ekonomice v Evropě. Rád bych tedy
opět s dalšími komisaři […], tuto iniciativu zopakoval, spojit
jednotlivé aktéry a vytvořil plán na podporu sociální
ekonomiky.“

Posílení záruk pro mladé lidi
„[…] musíme přepracovat, musíme přehodnotit, musíme
přizpůsobit záruky pro mladé lidi dnešní situaci. […] digitální
transformace představuje situaci, k níž dochází všude,
a bohužel ani mladí lidé […] nejsou vždy vybaveni znalostmi,
aby mohli vstoupit do této nové digitální oblasti. Jednou
z představ, kterou hodlám uskutečnit, je, aby každý mladý
člověk, který prochází zárukou pro mladé lidi nebo je
nezaměstnaný, získal základní digitální školení přizpůsobené
jeho znalostem, přizpůsobené také práci, kterou hledá, ale
aby každý mladý člověk získal nástroje, které mu umožní
vstoupit na digitální trh práce.“
Aktualizovaná agenda dovedností
„Lidé potřebují, aby je během nadcházející transformace,
někdo provázel, což jim umožní průběžně zlepšovat své
dovednosti, tak aby odpovídaly vývoji ekonomiky. To
vyžaduje investice i politiky v oblasti profesní dráhy
a dovedností s vylepšenými nástroji, které budou provázet
všechny transformace v oblasti profesní dráhy v každém
věku. Budu zvažovat myšlenku individuálních studijních účtů
pro osoby v produktivním věku.“
„[…] odborné vzdělávání je nezbytné a odborné vzdělávání
není až druhé nejlepší. […] – nikoli. Odborné vzdělávání je
jedním z nejlepších […], a proto musíme odborné vzdělávání
skutečně udržovat a podporovat.“
„[…] prohlubování dovedností je ústředním tématem pro
nadcházející roky. Musíme opravdu zajistit, že ty správné
dovednosti nebudou mít jen mladí lidé, […], ale že také ti,
kteří jsou už nyní zaměstnaní, budou prohlubovat své
dovednosti nebo absolvovat rekvalifikaci, aby mohli čelit
transformaci svých pracovních míst […]. […] ESF+ musí
věnovat více peněz na osvojování si a prohlubování
dovedností. Toto je stěžejní téma, které musí rovněž tvořit
součást doporučení pro jednotlivé země […].“

Zdraví a bezpečnost a pracovní podmínky
Důstojné, transparentní a předvídatelné
„Otázka není, zda je pracovník zaměstnán v malém/středním
nebo velkém podniku. Každý občan, každý pracovník
v Evropě má právo na odpovídající plat […] a vhodné
pracovní podmínky. […] Musíme malé a střední podniky
v těchto změnách podporovat: to je jasné. Musí se
přizpůsobit potřebám nové ekonomiky, digitální ekonomiky.
[…] Nemůžeme [však] stavět budoucnost malých a středních
podniků na špatných pracovních podmínkách a velmi
nízkých mzdách – to není budoucnost hospodářského
modelu v Evropě.“
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Pracovní podmínky pro pracovníky platforem
„Naše trhy práce se budou měnit díky automatizaci,
digitalizaci a umělé inteligenci. Musíme se rozhodně zapojit
ve snaze zmírnit rizika, formovat transformaci a využít
příležitostí. Je nezbytné, abychom zajistili důvěru v digitální
budoucnost. Proto se musíme zabývat pracovními
podmínkami pracovníků platforem a aktivně řešit nové formy
nejistoty.“
„Toto je zastřešující cíl [který] musíme rychle řešit. […] Toto
odvětví se rychle rozšiřuje a nabývá stále více na důležitosti;
nepřináší jen nevýhody, ale je naprosto nezbytné zavést
sociální regulaci. Sociální aspekt nemůže zaostávat za
technologickým vývojem.“
„Musíme zajistit […], aby lidé pracující v rámci platforem měli
stejná sociální práva jako všichni ostatní pracovníci. Měli by
mít také právo na kolektivní vyjednávání […], musíme vyřešit,
aby pokud se lidé spojí, včetně zaměstnanců platforem, kteří
jsou považováni za osoby samostatně výdělečně činné,
nečelili legislativě v oblasti hospodářské soutěž, protože to je
absurdní. […] Navrhoval bych, abychom urychleně svolali
velkou konferenci všech zúčastněných stran, kde bychom
o tom jednali, a poté vytvořili kvalitní normu pro lidi v nové
digitální ekonomice.“
„Nakonec nejcennějším kapitálem, který máme v digitální
ekonomice, nejsou stroje, ale lidé. Naším cílem je vybudování
digitální ekonomiky, která je zaměřena na člověka.“
Otázky ochrany zdraví a bezpečnosti
„Jednou z oblastí, na nichž mám osobně značný zájem, je
zdraví a bezpečnost při práci. Je nepřijatelné, aby v roce 2019
byla v Evropě stále ještě ohrožována bezpečnost lidí na
pracovišti. Budu podporovat přijímání dalších opatření proti
karcinogenům na pracovišti. Měnící se svět práce [také]
vyžaduje, abychom se nově zamýšleli nad bezpečností
a ochranou zdraví při práci.“
„[…] [Obnovení kompasu EU pro opatření týkající se
duševního zdraví] je iniciativa, v níž musíme pokračovat. […]
Určitě bych se tím zabýval, a to také společně s komisařkou
odpovědnou za zdraví učiníme. […] Musíme mít silnou

politiku prevence [duševních chorob na pracovišti, jako je
syndrom vyhoření a stres].“
Vysílání pracovníků a sociální dumping
„Hlavní zásadou […], kterou musíme bezpodmínečně
provést, je zásada stejné odměny za stejnou práci na stejném
pracovišti.“
„Nyní musíme tuto směrnici řádně […] provést v zájmu
všech, nejen přijímajících zemí, ale také vysílajících zemí.
Ostatně žádná země nemůže na své vlastní pracovníky
uplatňovat žádnou formu sociálního dumpingu. To odporuje
evropskému duchu. Velmi se spoléhám na Evropský orgán
pro pracovní záležitosti, že zajistí řádné fungování systému,
boj proti jakémukoli zneužívání a aby všichni měli, pokud
možno stejné podmínky.“
„Jasně také říkám, že členské státy se musí vybavit
nezbytnými prostředky a zdroji. […] Nemůžete na jedné
straně mluvit o sociálním dumpingu a na druhé straně
nepřijmout nezbytné nástroje k řešení tohoto problému.“

Spolupráce s Evropským parlamentem
„Budu úzce a pravidelně spolupracovat s Evropským
parlamentem, členskými státy, sociálními partnery a všemi
zúčastněnými stranami, abychom usilovali o spravedlivější,
sociálnější a inkluzivnější Evropu.“
„Budu naslouchat vašim připomínkám, vašim nápadům,
vašim námitkám a mohu vás ujistit, že jsem odhodlán
v následujících několika letech s tímto Parlamentem úzce
spolupracovat. Musíme pracovat společně, pokud chceme
získat důvěru pracovníků, rodin a občanů.“
„[…] přijdu sem, kdykoli mě o to požádáte, nebo kdykoli
budu mít potřebu s vámi mluvit, přijmout vaši radu a vaše
názory – velmi rozmanité, velmi odlišné a někdy docela
kritické, musím říct, ale myslím, že to je to, co dává naší
evropské politice život a činí ji skutečně demokratickou.
Proto se dnes zavazuji, že budu s vámi často a že budu
pokračovat v tom, co jsme dnes začali […]. […] vy jste hlas
našich občanů a my musíme tomuto hlasu naslouchat.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

PAOLO GENTILONI
Kandidát na komisaře
Hospodářství

Kandidát na komisaře Paolo Gentiloni vystoupil před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby odpově dě l na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Hospodářského a měnového výboru (ECON) a Rozpočtového výboru
(BUDG). Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují
k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou
von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:




Hospodářské a finanční záležitosti,
Spravedlivé a efektivní zdanění a
Silná a moderní celní unie.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality
života
Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí
Autoři: Dirk Verbeken, Alice Zoppè
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 642.341 – listopad 2019
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Hospodářské a finanční záležitosti
Pakt o stabilitě a růstu: provádění
„Budu dohlížet na uplatňování Paktu o stabilitě a růstu,
abych zajistil udržitelné veřejné finance. V případě potřeby
využiji flexibilitu pravidel, abych zajistil odpovídající
nastavení fiskální politiky, umožnil fiskální politice plnit
stabilizační úlohu a podporovat tolik potřebné investice. Při
provádění našich pravidel se jako člověk, který si je dobře
vědom potenciálně destabilizujícího dopadu vysokého
zadlužení ve špatných dobách zaměřím na snižování
veřejného dluhu. Budu také usilovat o přiměřené využití
fiskálního prostoru ve snaze předcházet riziku zpomalení naší
ekonomiky.“
„[…] tomuto [italské mu] návrhu rozpočtu budu věnovat
naprosto stejnou pozornost, přistupovat k němu ve stejném
duchu dialogu a s vědomím důležitosti pravidel, jako
k návrhu rozpočtu ostatních 26 členských států.“
„Budiž zcela jasně řečeno, že při provádění našich pravidel
nebudeme uplatňovat dvojí standardy. Chápu to jako otázku
důvěry. To můžete očekávat z toho, co jsem dnes dopoledne
řekl. Podívejte se na můj životopis. Ale kromě toho je to
otázka důvěry. Tak zní můj závazek, žádné dvojí standardy.“
Pakt o stabilitě a růstu: revize
„Pakt o stabilitě a růstu není samozřejmě dokonalý. Využiji
příležitost, kterou představuje přezkum balíčku šesti a dvou
právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí,
k zamyšlení nad správným směrem dalšího vývoje na základě
důkazů z minulosti a s přihlédnutím k příspěvku Evropské
fiskální rady. A určitě se k tomu budete moci vyjádřit.“
„Riziko procyklického účinku je velmi zřetelné. Domnívám se,
že Evropská fiskální rada o tomto riziku hovořila velmi jasně.
O čem budeme muset vést rozpravu na konci probíhajícího
přezkumu, který bude ukončen v polovině prosince,
u balíčku dvou a šesti právních aktů týkajících se správy
ekonomických záležitostí, je cesta dalšího vývoje. Osobně,
musím říci, jsem ocenil filozofii pravidel Evropské fiskální
rady: jednoduchá, právně vymahatelná a proticyklická. Tato
filozofie také odráží řadu námitek, které byly vzneseny i dnes
dopoledne, že některé prvky pravidel Paktu o stabilitě a růstu
jsou příliš složité a příliš diskreční.“
„Nesmíme však zapomínat, že rozhodnutí o budoucím vývoji
po přezkumu přijme sbor komisařů a evropské orgány a že to
nebude snadné rozhodnutí. Osobně kladu vždy důraz na
slovo „ambice“. Velmi rád bych změnil naše pravidla, tak aby
byla více proticyklická, jednodušší a vymahatelnější, ale
respektuji názor, který nás nabádá k opatrnosti, protože
stejný problém lze vyřešit i pomocí některých výkladových
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nástrojů, aniž bychom se uchylovali k legislativním změnám.
Rozhodnutí bude přijato do konce letošního roku.“
Prohloubení hospodářské a měnové unie / rozpočtový
nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost
„Ano, domnívám se, že návrh tohoto nového nástroje –
rozpočtového nástroje […] [pro] konkurenceschopnost
a konvergenci –, který byl potvrzen na červnové vrcholné
schůzce eurozóny, je významný, musí být řádně financován
a měl by být také považován za nástroj pro stabilizaci. Víme,
že diskuse o stabilizačním nástroji byla v Evropské radě vždy
obtížná, ale myslím, že tento návrh jde správným směrem.
Jeho cílem je posílit strukturální reformy a konvergenci, a to
vyžaduje řádné financování a řádné sledování. K tomu se
před vaším výborem osobně zavazuji.“
„Ano, budeme společně o těchto kritériích správy a prioritách
tohoto nástroje jednat, přičemž priorita ochrany klimatu
bude samozřejmě řádně zohledněna.“
Postup při makroekonomické nerovnováze
„Ano, analýza makroekonomické nerovnováhy byla podle
mého názoru velmi užitečná, protože jak Komise, tak členské
státy díky ní získaly užitečné pokyny, nápady, návrhy týkající
se nejen tradičních finančních otázek, ale i jiných témat, jako
je soukromý dluh, trh s bydlením […] či zdraví. Tyto
podmínky mají zásadní význam a myslím, že bychom v blízké
budoucnosti měli usilovat o jejich posílení.“
Program InvestEU a investiční plán pro udržitelnou
Evropu
„Hodlám zahájit Program InvestEU a investiční plán pro
udržitelnou Evropu.“
„Částka jednoho bilionu je velmi působivá, v tom s vámi
souhlasím. Myslím, že budeme velmi úzce a osobně
spolupracovat
s místopředsedou
Timmermansem
a místopředsedou
Dombrovskisem,
protože
musíme
samozřejmě vytvořit dobré prostředí pro mobilizaci
soukromého kapitálu. Myslím však, že k dosažení takového
závazku musíme využít i kapitál, soukromé investice a také
veřejné granty a zmobilizovat veřejné investice v celé Evropě.
Tento plán – Investiční plán pro udržitelnou Evropu – je
zahájen souběžně s plánem InvestEU a domnívám se, že plán
InvestEU výrazně přispěje k plánu pro udržitelnou Evropu
díky kapacitám, kterými „centrum“ InvestEU, jak mu říkáme,
přispěje k novému projektu, který bude mít silnou
kapitálovou účast. Měli bychom také pokračovat
v probíhajících snahách o definování standardu pro zelené
dluhopisy. Považuji to za je jeden z našich cílů pro nejbližší
budoucnost a práce už, jak víte, začaly.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„Jedná se, jak jsem řekl, o činnosti, které vykonávají naše
útvary Generálního ředitelství pro hospodářské a finanční
záležitosti. Je zcela jasné, o co jde. Po celém světě roste
dostupnost kapitálových investic v oblasti účelových investic,
konkrétně investic určených na oblast ochrany životního
prostředí. Takže naše schopnost vytvořit prostřednictvím
našich zelených dluhopisů referenční hodnotu pro trhy bude,
myslím, velmi užitečná a ceněná a padne na úrodnou půdu
a nalezne příznivé prostředí mezi investory. Bylo by divné,
kdyby měla EU chybět v oblasti, která nyní ve světě
kapitálových investic zaznamenává velmi příznivý vývoj.“
„Máme dva samostatné nástroje: jedním je program
InvestEU, o němž Parlament už jednal v rámci víceletého
finančního rámce. Je zaměřen na různé priority a myslím, že
ve svém „centru“ InvestEU bude shromažďovat silné odborné
kapacity, které budou také velmi užitečné při podpoře
investic do investičního plánu pro udržitelnou Evropu.
Budeme tedy úzce spolupracovat s kandidátem na komisaře
Dombrovskisem, který se bude více zaměřovat na získání
soukromého kapitálu v rámci projektu investičního plánu pro
udržitelnou Evropu. Jak víte, máme ambiciózní cíl ve výši
jednoho bilionu EUR a já se budu spíše soustředit na přípravu
plánu a propagaci programu InvestEU.“
„Nemůžeme se smířit s představou, že pro nás tak důležitý
plán, jako je InvestEU, který by měl získat přibližně 650
miliard EUR, je omezen jen na určité oblasti nebo jednotlivé
země. Zavazuji se tedy, že zajistím rovnoměrné rozdělení
tohoto plánu v rámci v celé Unie.“
Systém zajištění pro případ nezaměstnanosti
„Jedním z klíčových opatření bude vytvoření Evropského
systému zajištění pro případ nezaměstnanosti. Jsem si
vědom, že tento Parlament vyzývá k zavedení takového
systému už dlouho. Z politického hlediska to nebude snadné,
ale společně dokážeme vytvořit systém, který občanům
poskytne ochranu v obtížných dobách jejich života.“
„Myslím, že tento návrh má ve skutečnosti dvojí cíl. Nesmíme
podceňovat jeden cíl, řekněme první, alespoň vůči našim
občanům, což je sociální cíl spočívající ve vytvoření nástroje
k posílení vnitrostátních nástrojů zajištění pro případ
nezaměstnanosti. To je důležité, protože v tomto případě
můžeme vytvořit nástroj, který v sobě bude spojovat jasné
sociální poselství a jasný sociální záměr se stabilizačními
dopady. Nejde však o pouhý stabilizační nástroj, to jsem
chtěl zdůraznit. Čím by však systém zajištění být neměl – jak
jste už řekl – nástrojem pro trvalé přerozdělování z jedné
země do druhé. Neměl by oslabovat proces strukturální
reformy probíhající v jednotlivých členských státech. Měl by
se zaměřovat na vnější významné otřesy a měl by fungovat
velmi rychle a být vybaven automatickým rozptylovým
mechanismem. […] Mám za úkol definovat mechanismus,
což bude jak po stránce odborné, tak politické jedno z mých

hlavních témat. Bude tento program zaměřen na půjčky
nebo na přímou podporu vnitrostátních rozpočtů? Tato
diskuse je velmi důležitá. Není zřejmé, že by oba scénáře
musely být zcela protikladné. Lze začít s jedním, ale na tom
budeme muset v příštích týdnech pracovat, velmi rychle
a efektivně.“
„Začnu pracovat okamžitě. Toto „okamžitě“ bude ovšem
záviset na politickém vývoji, ale myslím tím, že pokud budu
potvrzen, začnu na tom pracovat se svým kolegou Schmitem
a sborem komisařů bezodkladně.“
„Myslím tedy, že za několik týdnů budeme mít vymezen
systém a znát jeho důsledky na naše metody rozhodování
v rámci Společenství.“
Evropský semestr
„S ohledem na své osobní zkušenosti jako předsedy vlády
jsem osobně přesvědčen, že při přijímání našich
ekonomických
rozhodnutí
potřebujeme
především
spolupráci se sociálními partnery, takže svůj závazek budu
přijímat společně se svým kolegou Nicolasem Schmitem.
Pokud jde o naše pravidla, evropský semestr v posledních
několika letech začal do svého procesu vážně začleňovat
sociální rozměr. To bylo z větší části důsledkem rozhodnutí
z Göteborgu o evropském sociálním pilíři. Myslím, že nyní by
tento úkol měl být rozšířen, a je jasné, že jsem dostal mandát
k začlenění cílů udržitelného rozvoje OSN do procesu
evropského semestru. Jak všichni víme, hlavní cíle mají silný
sociální rozměr, nejen silný environmentální rozměr. Půjde
o nový nástroj, který této sociální prioritě dá prostor, který si
zaslouží.“
„Myslím, že musíme – a je to též problém povědomí
veřejnosti – zapojit sociální partnery, také v členských
státech, do dialogu, který povedeme s vládami členských
států. Prospělo by to tomuto dialogu a Evropské unii by to
pomohlo lépe porozumět, jaká rozhodnutí budeme
v průběhu semestru přijímat za členské státy.“
Eurostat
„Přikládám velký význam ochraně odborné nezávislosti
Eurostatu a vnitrostátních orgánů. Zajistím, aby Eurostat
zůstal důvěryhodným referenčním bodem pro statistiky
a údaje o Evropě.“

Spravedlivé a efektivní zdanění
„Jsem odhodlán usilovat o spravedlivé a efektivní zdanění
v EU.“
„[…] pokračovat v boji proti daňovým podvodům a únikům
[…]. Chci pomoci plátcům daně, kteří hrají podle pravidel,
a zaměřit se na kárná opatření vůči těm, kteří tak neučiní.“
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Environmentální daň
„[…] 74 % občanů souhlasí s tím, že by EU měla udělat více
pro boj proti daňovým podvodům. […] Mojí první prioritou
bude zajistit, aby daňový systém plně přispíval k Zelené
dohodě pro Evropu. Pokud jde o mě, budu usilovat o nový
rámec pro environmentální daň, který nasměruje chování
uživatelů, spotřebitelů a výrobců na cestu k ekonomice
neutrální z hlediska klimatu. Posoudím řadu opatření, včetně
úpravy směrnice o zdanění energie, tak aby byla v souladu
s cíli v oblasti životního prostředí a úsilím o zavedení
uhlíkové hraniční daně na úrovni EU slučitelné s pravidly
WTO [Světové obchodní organizace]. Budu přitom dbát, aby
byl tento rámec spravedlivý a sociálně vyvážený. Chci také
provést posouzení možností uplatnění […] jiných právních
nástrojů stanovených ve Smlouvách, které umožňují přijímat
návrhy v oblasti zdanění kvalifikovanou většinou hlasů
a postupem spolurozhodování.“
Reforma mezinárodního systému zdanění příjmů
právnických osob
„Mým druhým cílem je evropský příspěvek k reformě
mezinárodního systému zdanění příjmů právnických osob,
aby se přizpůsobil podmínkám 21. století. Každému je jasné,
že současný systém je zastaralý. Přechod na digitální
ekonomiku ještě více narušil vazbu mezi tím, kde se vytváří
hodnota, a kde se provádí zdanění. Daňová soutěž navíc
narušuje obchodní rozhodnutí a vede k daňovým politikám
zaměřeným na krátkodobý výběr příjmů. Diskuse
o modernizaci mezinárodního zdanění právnických osob
nyní probíhají v rámci skupiny G20 za podpory OECD. Do
konce příštího roku budeme muset provést zhodnocení této
mezinárodní diskuse. Pokud nebude dosaženo shody, bude
mým úkolem zajistit zavedení spravedlivé evropské digitální
daně a společného základu daně z příjmu právnických osob.“
„To znamená, že ve třetím čtvrtletí příštího roku budeme
pracovat na evropském návrhu. Nebudeme předkládat
evropský návrh předčasně, tj. dříve, než skočí mezinárodní
rozprava, ale jak já, tak Komise jsme rozhodně připraveni
předložit vlastní návrh, nebude-li na mezinárodní úrovni
dosaženo shody.“
Zdanění digitální ekonomiky

tomu tak nebylo. Vývoj diskuse v rámci OECD směřuje z větší
části k obecnému zdanění velkých podniků – nejen
digitálních platforem, ale velkých podniků obecně. Považuji
to za přijatelné, protože digitalizace probíhá ve všech
nadnárodních
společnostech,
a nejen
v digitálních
nadnárodních společnostech, a to Evropa snadno přijme.“
„Digitální revoluce nás poprvé přivedla do situace, která je
pro nás nepřijatelná; že je vytvářena hodnota, a to často,
prostřednictvím údajů, a to našich údajů – našich osobních
údajů. Ke zdanění však nedochází na stejných místech, kde se
vytváří hodnota.“
„[…] po určitých vnitřních potížích mezi členskými státy
spojených s plněním návrhu Komise, jsme se rozhodli pokusit
se využít to nejlepší z mezinárodních diskusí, z rozprav na
půdě skupiny G20 a OECD. Toto rozhodnutí mohlo působit
jako jakási ústupová strategie před obtížemi. Podle mých
informací nyní existují skutečné obavy, zejména ze strany
Spojených států, skutečné obavy a skutečná možnost
k nalezení kompromisu v OECD. Evropa hraje v tomto
případě velmi důležitou úlohu a jsem spíše optimista, takže
věřím, že se nám příští rok povede najít řešení na globální
úrovni.“
„Pokud se v příštím roce nepodaří nalézt shodu, budeme mít
evropský návrh [o digitálních daních]. To znamená, že ve
třetím čtvrtletí příštího roku budeme pracovat na evropském
návrhu.“
V zájmu občanů a veřejného mínění
„Jak se pokusit vyslat bezprostřední signál, že ano, jsme
odhodláni splnit své závazky v těchto oblastech: životní
prostředí, právnické osoby, digitální odvětví, daňové
podvody atd.? Jedním ze způsobů by bylo navrhnout sboru
komisařů plán, který by na tato témata soustředil zájem
i našich občanů a veřejného mínění.“

Silná a moderní celní unie
„Mnozí považují celní unii za samozřejmost, ale napětí na
celém světě týkající se bezpečnosti obchodu, měnící se
obchodní modely a vzestup elektronického obchodování
posiluje potřebu silné celní unie. Budu se snažit posunout
efektivnost celní unie na vyšší úroveň.“

„Ano, budeme mít mezinárodní závazky v oblasti zdanění
digitální ekonomiky. Myslím, že nyní máme konkrétní
možnost dosáhnout výsledku. Ještě před několika měsíci
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

JANUSZ WOJCIECHOWSKI
Kandidát na komisaře
Zemědělství

Kandidát na komisaře Janusz Wojciechowski vystoupil před Evropským parlamentem dne 8. října 2019, aby
odpověděl na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Bě hem slyše ní
představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je
popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.
Jeho budoucím úkolem bude vybudování moderního a udržitelného zemědělství, včetně:

Dokončení jednání o zjednodušené společné zemědělské politice po roce 2020 a zajištění, aby její budoucí
strategické plány vytvářely rovnováhu mezi cíli v celé EU a vnitrostátními prioritami,

Přispění ke strategii EU „od zemědělce ke spotřebiteli“ při hledání možností, jak může zemědělskopotravinářské odvětví zlepšit udržitelnost napříč zemědělsko-potravinovým řetězcem, a to
i prostřednictvím ekologické produkce,

Zajištění toho, aby zemědělsko-potravinová výroba přispívala k cílům EU v oblasti klimatu, životního
prostředí a biologické rozmanitosti,

Posílení systému zeměpisných označení a vytvoření nové dlouhodobé vize pro venkovské oblasti v rámci
strategických plánů po roce 2020,

Prosazování vysoce kvalitních evropských norem v oblasti potravin po celém světě.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly během slyšení [ (*)
zasedání ze dne 1. 10.; (**) zasedání ze dne 8. 10.]. Doslovné záznamy veřejných slyšení [ (*) 1 . 1 0 .; ( **) 8 . 1 0 . ] jsou
k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na komisaře. Kandidát na komisaře obdrž el
ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl písemné odpovědi (odpovědi na 1. dotazník
Evropského parlamentu; odpovědi na 2. dotazník Evropského parlamentu).

Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Albert Massot a Francois Nègre
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 629.206 – říjen 2019
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Ukončit jednání o moderní a zjednodušené
společné zemědělské politice na období po roce
2020
Rozprava o reformě SZP
„Jsem otevřen další diskusi […] o návrhu EU […]. Návrh
Komise není Biblí; můžeme diskutovat o tom, jak jej vylepšit“
(*)
„Udělám vše, co je v mých silách, aby byla společná
zemědělská politika šetrnější k životnímu prostředí a vůči
klimatu. Tím však […] naše práce nekončí. Jsem otevřen další
diskusi o vylepšení návrhů“ (*)
„Potřebujeme společnou zemědělskou politiku, která se
zakládá na společných cílech, společné intervenci
a společných ukazatelích […]. Jsem rozhodně otevřený
jakékoli diskusi s Evropským parlamentem […], abych
zachoval komunitní aspekty SZP, jejíž reforma probíhá, a také
aby zůstal zachován prostor pro flexibilitu. Musíme najít
správnou rovnováhu […], abychom na jedné straně poskytli
prostor pro vnitrostátní zásahy a na straně druhé dodrželi
směrnice Společenství“ (**)
Vytvořit dlouhodobou vizi zemědělství
„Jedním z mých úkolů – samozřejmě, pokud budu schválen
Parlamentem – je vytvořit dlouhodobou vizi evropského
zemědělství. Máme dlouhodobou vizi pro politiku v oblasti
změny klimatu, dlouhodobou vizi pro energetickou politiku,
ale nemáme dlouhodobou vizi pro budoucnost evropského
zemědělství“(*)
„Jednou z prvních věcí, kterou hodlám udělat, bude […]
připravit zvláštní zprávu o současné situaci v evropském
zemědělství: zprávu, která ukáže, kde jsme a kam směřujeme,
kolik zemědělských podniků máme nyní […] a jaká je
demografická situace“ (*)
„Zavazuji se, že přijmu pozvání k vašim rozpravám, budete-li
to považovat za užitečné, a udržovat otevřené komunikační
kanály, a že vám budu vždy naslouchat. Byl bych rád,
abychom v rámci dialogu spolupracovali na rozvoji
dlouhodobé vize zemědělství. Potřebujeme informovanou
rozpravu o tom, co chceme pro naše zemědělské podniky
a naše zemědělce dosáhnout v nadcházejícím desetiletí […].
Vytvořme a sdílejme společnou vizi našich venkovských
oblastí a našeho zemědělství“ (*)
„Budu velmi úzce spolupracovat s Evropským parlamentem
při přípravě dlouhodobé vize zemědělství. Evropský
parlament bude mým prvním partnerem v této rozpravě“ (*)

PE 629.837

Spolupráce s Parlamentem
„Povedu s vámi, vážení poslanci, dialog jako s jednotlivci i
v tomto výboru, a tento dialog rozšířím na všechny naše
zúčastněné strany: zemědělce, sdružení zemědělců a jiné
nevládní organizace, které projevují zájem o zemědělství.
Měli bychom spolupracovat ve prospěch našeho zemědělství
a naší krajiny“ (*)
„Dostal jsem od vás velmi jasný signál. Očekáváte, že nový
komisař bude nejen otevřen dialogu, nejenže bude schopen
mluvit, ale očekáváte i konkrétní činy, očekáváte podporu
pro evropské zemědělce. Chci prohlásit, že jsem připraven
k činům. Otázky týkající se venkovských oblastí, hospodářství
a zemědělství jsou mému srdci velmi blízké“ (**)
Směrem k spravedlivější podpoře rodinného
hospodářství
„Jak by měly být podporovány zemědělské podniky, kde je
místo pro malé zemědělské podniky a kde pro velké
zemědělské podniky? To jsou otázky, na které bychom měli
najít společnou odpověď“ (*)
„Budu rozhodně podporovat všechny činnosti, které budou
prospěšné pro zemědělské hospodaření na malé a střední
úrovni, zejména pro rodinné farmy“ (*)
„Plně souhlasím s tím […], že hlavní povinností zemědělců je
podle Smlouvy zajistit potravinovou bezpečnost pro všechny
evropské občany. Povinností nás evropských politiků je
podporovat zemědělce, aby tohoto cíle dosáhli“ (*)
„Mohu prohlásit, že posílení systému intervencí na trhu bude
velmi důležitou součástí výkonu mého mandátu komisaře“
(*)
Mladí zemědělci
„Politika pro mladé zemědělce by měla být pružná. Měli
bychom používat nástroj, který je vhodný s ohledem na
situaci v členském státě“ (*)
Převody mezi pilíři SZP
„Budu podporovat rozhodnutí členských států o převodech
mezi pilíři z obou stran“ (*)
Konvergence
„Vnější konvergence je velmi citlivá politická otázka. Myslím,
že jsme se vydali […] správným směrem, ale politická
rozhodnutí o tom, jak daleko zajít, pokud jde o vnější
konvergenci, musí učinit Parlament a Rada“ (*)
„Značně jsme pokročili při vyrovnávání plateb mezi státy
a regiony, zemědělci v rámci členských států. Budu se snažit
tento proces urychlit“ (**)

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Provést společnou zemědělskou politiku pro
období po roce 2020 a zajistit, aby budoucí
strategické plány vytvářely rovnováhu mezi cíli
v celé EU a vnitrostátními prioritami

V rámci ambicí EU v oblasti nulového znečištění
zajistit, aby zemědělsko-potravinová výroba
přispívala k cílům EU v oblasti klimatu, životního
prostředí a biologické rozmanitosti

Strategické plány SZP

Zelená dohoda pro Evropu a zemědělství

„Obecně jsem pro pružný přístup, který by členským státům
dal možnost rozhodovat, protože máme různé situace“ (*)
„Podle mého názoru nejde o návrat na úroveň jednotlivých
států, ale možná potřebujeme více kontroly na evropské
úrovni. Jsem připraven s vámi o tom vést diskusi a vylepšit
tento původní návrh“ (*)
„Myslím, že budeme připraveni spustit nový právní rámec,
novou společnou zemědělskou politiku od 1. ledna 2022“ (*)

„Jsem přesvědčen, že zelené zemědělství – zemědělství
šetrné k životnímu prostředí – je pro budoucnost
zemědělství nejlepším řešením“ (*)

Nový model provádění
„Společná zemědělská politika by měla být pružnější kvůli
rozdílnosti situace […] v jednotlivých členských státech“ (*)
Přechodná opatření
„Přechodná regulace je nutná, protože co jiného můžeme
udělat? Společná zemědělská politika by neměla být
přerušena“ (*)

Přispět ke strategii EU „od zemědělce ke
spotřebiteli“ při hledání možností, jak může
zemědělsko-potravinářské
odvětví
zlepšit
udržitelnost výroby potravin napříč potravinovým
řetězcem
Potravinový řetězec
„Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ […] není
v zemědělství nic až tak nového. Co je nového, je společná
struktura tohoto návrhu, pro zemědělství to však znamená,
že bychom měli udělat více pro životní prostředí a pro klima,
pro ochranu biologické rozmanitosti“ (*)
„Mým úkolem komisaře bude zajistit provádění nařízení
(o nekalých praktikách). Tímto způsobem můžeme zajistit
našim zemědělcům lepší ochranu v jejich vztazích
s maloobchodníky“ (*)
Ekologické zemědělství
„Budu také podporovat ekologické zemědělství. Ekologické
zemědělství může do značné míry přispět k ochraně
přirozeného životního prostředí a klimatu. Předložím akční
plán rozvoje ekologického zemědělství v Evropské unii“ (**)

„V rámci druhého pilíře je 20 % dobrým výchozím bodem.
Jsem v tomto ohledu ochoten uzavřít dohodu“ (**)
„Nejdůležitější je, co jíme, ale také to, jak jídlo vyrábíme,
jakým způsobem. Mým úkolem komisaře pro zemědělství –
pokud mě samozřejmě potvrdíte – je propagovat
a podporovat udržitelné zemědělství“ (*)
„Podle mého názoru může být udržitelné zemědělství –
zemědělství, které splňuje vyšší normu v oblasti kvality
životního prostředí – konkurenceschopné, pokud budeme
tyto zemědělské podniky podporovat. Nemáme jinou
možnost. Měli bychom takový způsob hospodaření
podporovat.“
„Ekologické zemědělství není jen o malých zemědělských
podnicích. Malé zemědělské podniky mají přirozeně k této
funkci lepší předpoklady, ale není to otázka velikosti.
Problém je druh hospodaření“ (*)
„Měli bychom podporovat zemědělce […]. Měli bychom jim
pomáhat, ne proti nim bojovat“ (*)
„Budu zemědělce bránit a podporovat je. Pokusím se zajistit,
aby to nebyly zákazy a omezení, ale spíše pobídky, které je
přimějí k účasti na nové Zelené dohodě pro Evropu, přičemž
hlavními nástroji k tomu by měly být dobrovolné,
dobrovolné operace v rámci ekologických programů,
programů ekologizace a také dobrovolné operace v rámci
druhého pilíře SZP“ (**)
Velkochovy hospodářských zvířat
„Průmyslový chov není dobrým řešením pro životní prostředí,
pro změnu klimatu atd. Budu komisařem podporujícím jiné
formy chovu hospodářských zvířat než průmyslové“ (*)
„Průmyslový chov je hrozbou pro životní prostředí a klima.
Měli bychom vysílat veřejnosti velmi jasné signály, že
směřování společné zemědělské politiky je udáváno
požadavky šetrnosti k životnímu prostředí“ (*)

Posílit režim zeměpisných označení a zajistit, aby
kulturní, gastronomické a místní dědictví EU by lo
zachováno a osvědčováno jako původní po celém
světě
„Zeměpisné označení se bude dále rozvíjet, protože chrání
tradiční evropskou kulturu. To je velmi potřebné, zejména ve
střední a východní části Evropy“ (**)
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Vypracovat novou dlouhodobou vizi pro
venkovské oblasti, která zajistí, aby byly potř eby
venkovských občanů konkrétně zohledněny ve
vnitrostátních strategických plánech v rámci SZP
po roce 2020
„Rovněž mě znepokojuje, že rozpočet na rozvoj venkova je
nižší, než se původně očekávalo. Financování však mohou
navýšit členské státy, aby nebyli zemědělci připraveni
o zdroje, jestliže bude rozpočet zachován ve stávající
podobě. Zachování životaschopnosti venkovských oblastí by
samozřejmě mělo být hlavním úkolem Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova“ (**)
„Podotýkám […], že řada fondů z druhého pilíře je určena
malé skupině příjemců, velkým zemědělským podnikům […].
Měl by být demokratičtější. Příjemci druhého pilíře by mělo
být také více zemědělců“ (*)
„Měli bychom podporovat oběhové hospodaření, místní
zemědělství s místním průmyslem“ (*)

Prosazovat vysoce kvalitní evropské normy
v oblasti potravin po celém světě
Dobré životní podmínky zvířat
„Budu podporovat dobré životní podmínky zvířat […].
Zlepšení standardů v oblasti dobrých životních podmínek
zvířat, nižší hustotu chovu zvířat, používání přírodních
metod, jako jsou letní pastvy nebo, v chovu prasat, používání
slámy pro prasata atd. Předložím takové návrhy, které budou
obecně šetrnější k životnímu prostředí“ (*)
„Systém bude účinnější, když povzbudíme zemědělce, aby
zlepšili své standardy. Nechceme represivní systém, ale
povzbuzení ke zlepšení standardů v oblasti dobrých
životních podmínek zvířat“ (*)
Potřebné normy
„Měli bychom požadovat od dovozců, aby splňovali stejné
normy jako evropští výrobci“ (*)

stejná pro naše tuzemské výrobce jako pro výrobce ze třetích
zemí“ (**)
Antibiotika
„Měli bychom jednat tak, abychom omezili používání
antibiotik v zemědělství“ (*)

Zemědělství a rozpočet
„Zasadím se o silný a odpovídající rozpočet pro zemědělství
a rozvoj venkova, který umožní vznik nových pracovních míst
a vytvoření důstojných životních podmínek“ (**)
„Jsem připraven za to bojovat, jsem připraven postavit se
všem ostatním členům Komise, kteří by chtěli nějak
nepříznivě zasahovat do zájmů evropských zemědělců;
bojovat proti všem, kteří říkají, že zemědělci nepotřebují tolik
peněz. […]. Můžete se mnou počítat“ (**)
„Evropské zemědělství potřebuje více podpory […]
k zabezpečení potravin pro evropské občany“ (*)
„Jsem připraven vést další politické rozpravy […] o rozpočtu
SZP, včetně rozpočtu programu speciálně zaměřeného na
odlehlost a ostrovní charakter POSEI“ (*)

Zemědělství a obchodní dohody
„Zemědělci by se neměli stávat obětí mezinárodních
obchodních dohod. Pokud se jejich obětí stanou, je naší
povinností […] poskytnout jim podporu a použít tržní
nástroje k intervenci na jejich pomoc“ (*)
„Mohu prohlásit, že budu situaci sledovat. Příští rok, v roce
2020, připraví Komise posouzení dopadů, hodnocení všech
případných důsledků obchodních dohod, jako je dohoda
s Mercosurem nebo jiných dohod, na evropské zemědělství“
(*)
„V souladu s mandátem, který mi svěřila paní předsedkyně
von der Leyenová, budu v jednáních s našimi obchodními
partnery prosazovat normy Evropské unie v oblasti ochrany
životního prostředí, klimatu a dobrých životních podmínek
zvířat, které jsou ve světovém měřítku špičkou“ (**)

„Zajistím, aby tyto normy byly dodržovány i v případě
dovozu potravin na evropské trhy; aby byla laťka naprosto
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

ELISA FERREIROVÁ
Kandidátka na komisařku
Soudržnost a reformy

Kandidátka na komisařku Elisa Ferreirová vystoupila před Evropským parlamentem dne 2. října 2019, aby odpověděla
na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro regionální rozvoj. Během slyšení představila řadu závaz ků,
které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:


Soudržnost, reformy a spravedlivá transformace

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Stephan Dietzen/Marek Kołodziejski
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 629.207 – říjen 2019
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„Soudržnost tvoří hlavní složku evropského projektu.
A reforma spolu se soudržností musí být na předním místě
našeho programu, […].“

„[…] Pravděpodobně se budeme muset poradit s příjemci,
budeme se jich muset zeptat, co je třeba zlepšit, co je třeba
zjednodušit, jak bychom mohli nějak usnadnit plnění
pravidel, aniž bychom vytvářeli byrokracii. Musíme opatření
posoudit z pohledu zákazníka. Musíme zachovat to, co je
nezbytné, ale musíme odstranit všechny byrokratické
požadavky, které nejsou nutné.“

Rozpočet na politiku soudržnosti na období 2021–2027

Strukturální reformy

„Potvrzuji, že budu ve sboru komisařů usilovat o nejvyšší
možný rozpočet.“

„Reformy a soudržnost vyžadují součinnost. Musí se
navzájem posilovat, nikoli se prosazovat jeden na úkor
druhého. Daňoví poplatníci by neměli financovat politiky,
které si navzájem odporují nebo se ignorují.“

Soudržnost, reformy a spravedlivá transformace
Politika soudržnosti

„Osobně si myslím, že nové politiky by měly alespoň
teoreticky dostávat nové finanční prostředky. Na tyto tradiční
politiky, jako je politika soudržnosti a zemědělská politika,
nelze jednoduše pohlížet jako na stálý zdroj nových
prostředků.“
Žádný region ani žádný člověk by neměl být opomíjen
„Od Arktidy po Středomoří, od městských oblastí k bývalým
průmyslovým oblastem, od regionů závislých na uhlí po
nejvzdálenější regiony EU. Od horských oblastí po venkovské
oblasti, od příhraničních oblastí po okrajové pobřežní oblasti
musí Evropa jednat a občané musí její činy vidět.
Hospodářství ve prospěch lidí s intervenčními nástroji
přizpůsobenými potřebám každého území, které pomáhají
přechodu na digitální, zelenou a genderově vyváženou
ekonomiku. Žádný region ani žádný člověk by neměl být
opomíjen.“
Legislativní rámec politiky soudržnosti na období 2021–
2027
„Paní von der Leyenová zdůraznila – a já s ní souhlasím –, že
je třeba rychle dosáhnout dohody o legislativním rámci, aby
byly programy od prvního dne připraveny k použití a funkční.
Spoléhám na vaši bezprostřední podporu; pracujme
společně.“
Fond pro spravedlivou transformaci
„Nový fond pro spravedlivou transformaci bude jedním
z bezprostředních úkolů, který se inspiruje návrhem
Parlamentu na podporu regionů, v nichž je přechod na
ekonomiku neutrální z hlediska klimatu náročnější, jako jsou
např. průmyslové či uhelné regiony a regiony závislé na
energeticky náročných odvětvích. Návrh Komise předložíme
velmi brzy – během prvních 100 dnů.“

Program na podporu reforem / rozpočtový nástroj pro
konvergenci a konkurenceschopnost
„Jsem odhodlána úzce spolupracovat s Parlamentem[…].
Musíme spolupracovat, abychom dosáhli viditelného
pokroku během prvních 100 dnů a přijali program včas.“
Evropský semestr
„Tyto reformy musí být v souladu se zásadou soudržnosti
a nikoli s ní být v rozporu.“
Mechanismy krátkodobých investic
„Musíme zajistit, aby úpravy byly v době krize méně
bolestivé. Existuje ještě další prvek, to jsou kompenzační
mechanismy prostřednictvím investic. To dosud nebylo
realizováno.
Potřebujeme
krátkodobé
investiční
mechanismy; doufejme, že tuto mezeru zaplníme […].“
Nejvzdálenější regiony
„Jsem si vědoma specifických potřeb těchto regionů. […]
Vítám proto současné začlenění specifické dimenze
nejvzdálenějšího regionu do nejméně 21 různých
legislativních návrhů pro období po roce 2020: od rybolovu
po výzkum, od dopravy po změnu klimatu. Některé z těchto
bodů již prošly legislativním třístranným rozhovorem, jiné
bojují za přežití […].“
Míra spolufinancování
„Neměli bychom měnit míru spolufinancování, aniž bychom
nejprve znali dopady, které to bude mít.“
Přezkum městské agendy

Zjednodušení
„Návrhy Komise jsou ambiciózní, například zjednodušené
vykazování nákladů, které drobné příjemce zbavují nutnosti
uchovávat hromady faktur po léta; uspoří až 25 %
administrativních nákladů. Dohlédneme, zda tato opatření
přinesou slibované výsledky […].“

PE 629.837

„Zahájím rozpravu na fóru CITIES v lednu 2020 v Portu. Pokud
můžete přijet, ráda bych vám představila své rodné město.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Komunikace s Evropským parlamentem
„Hodlám navštěvovat regiony, abych porozuměla místním
obavám – a místním ambicím […]. Mám v úmyslu vás vždy
informovat, když pojedu do vašeho regionu. Vlastně vás
budu pravidelně informovat o všech svých iniciativách.
Postarám se, abychom měli zvláštní vztah s Evropským
parlamentem, zejména s dnes přítomnými výbory.“
Změna klimatu
„To je zásadní otázka, protože odpovědnost za boj proti
změně klimatu nelze zařadit do konkrétní oblasti. Musí být
horizontální. Tato oblast musí být začleněna do všech politik.
A myslím, že tato Komise dává zřetelně najevo, a zejména
v kompromisu, který přijala nově zvolená předsedkyně, jaký
je v tomto ohledu její postoj. Samozřejmě musíme být velmi
konkrétní a být schopni velmi pečlivě uspořádat jednotlivé
nástroje, které máme v této věci k dispozici.“
Územní dopad odvětvových politik
„[…] politiky, které jsou řízeny centrálně, je třeba chápat
z hlediska jejich územního dopadu. Není možné, aby se
všechny naše strategické investice zaměřovaly na
nejrozvinutější části zemí. Považuji za velmi znepokojivé,
pokud k tomu dojde, a musíme to brát v úvahu, musíme se
zabývat tímto územním dopadem odvětvových politik.“
Zásada partnerství
„Považuji partnerství za naprosto zásadní. Zapojení místních
zúčastněných stran je naprosto zásadní. Prozkoumám situaci,
zjistím, co se děje. Podle mých zkušeností je zapojení
místních zúčastněných stran předpokladem toho, aby
prováděné projekty byly přínosné pro všechny zúčastněné
strany a zajistily plnou účast místních komunit na každém
projektu. […] Tato zásada je uznávanou zásadou, zavedenou
zásadou v rámci Komise i útvarů.“

silách, abychom se pokusili zajistit, že Interreg bude stále
fungovat.“
Neřízený brexit
„Bylo by potřeba poskytnout těmto zemím nebo spíše
dotčeným regionům pomoc při mimořádných událostech
a pokusit se zmírnit dopad pevné hranice v důsledku tvrdého
brexitu. Budeme muset pomoci postiženému obyvatelstvu.
[…] Pokud by k tomu došlo, museli bychom projednat
podrobnosti týkající se každého programu spolupráce,
v rámci Interregu i jinde.“
Rovnost žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen
a mužů
„Na tuto oblast jsem velmi citlivá. […] Budeme se snažit
jakýmkoli možným způsobem využívat kapacity k provádění
programů, které se na tento prvek zaměřují, existují nové
příznivé podmínky pro využívání fondů, je jich celá řada
a myslím, že tato genderová rovnováha může určitým
způsobem přispět k obecnějším zásadám, které nyní vytváří
příznivé podmínky pro řízení fondů.“
Odliv mozků
„Tento odliv mozků je něco, co si opravdu zaslouží naši
pozornost. […] Je to však vážný problém, který mi velmi leží
na srdci, a mohu vám slíbit, že se na něj důkladně zaměřím,
abychom tento konkrétní problém, který jste zmínil, vyřešili.“
Střet zájmů
„[…] Pokud se tedy objeví nějaký osobní aspekt, zcela se
zdržím hlasování, což znamená, že budu-li mít za to, že mi
něco brání v rozhodování, bude na nově zvolené
předsedkyni, aby rozhodla nebo pověřila někoho jiného.“

Podmínka právního státu
„Je důležité, aby nedocházelo k automatickému uplatňování
podmínky právního státu. Musíme si uvědomit důležitost
zásady proporcionality. Takže automatické uplatňování by
vůbec nebylo žádoucí. Je to velmi citlivý problém.“
Interreg
„Nemyslím, že by Komise opravdu chtěla snížit nebo snížila
dopad Interregu. Uděláme naopak vše, co bude v našich

65

IPOL EXPO | Tematické sekce, Oddělení pro podporu evropské správy věcí veřejných

Právní upozornění a autorská práva Názory vyjádřené v tomto dokumentu jsou názory autorů a nemusí nutně představovat oficiální postoj
Evropského parlamentu. Rozmnožování a překlady pro nekomerční účely jsou povoleny, pokud je uveden zdroj a Evropský parlament je na to
předem upozorněn a obdrží kopii. Citace v anglickém jazyce obsažené v tomto dokumentu vycházejí z doslovného záznamu slyšení zveřejněného
dodatečně. Citace prohlášení v jiném než anglickém jazyce vycházejí ze záznamu simultánního tlumočení prováděného živě během slyšení. Toto
simultánní tlumočení nepředstavuje autentický záznam jednání. Videozáznam slyšení je k dispozici. © Evropská unie, 2020.
Redakční uzávěrka: říjen 2019; Datum zveřejnění: listopad 2019
Odpovědní úřednici: Stephan DIETZEN / Marek KOŁODZIEJSKI; Asistentka redakce: Jeanette BELL
Kontakt: poldep-cohesion@ep.europa.eu
Tento dokument je k dispozici na internetu na adrese: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
IP/B/REGI/2019-03
Tisk
ISBN 978-92-846-5570-0 | doi: 10.2861/540
| QA-QA-04-19-611-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5569-4 | doi: 10.2861/268756 | QA-QA-04-19-611-EN-N

BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

OLIVER VÁRHELYI
Kandidát na komisaře
Sousedství a rozšíření

Kandidát na komisaře Olivér Várhelyi vystoupil před Evropským parlamentem dne 14. listopadu 2019, aby odpověděl
na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro zahraniční věci (byl pozván Výbor pro mezinárodní
obchod). Tento dokument obsahuje řadu závazků, které zazněly během slyšení. Vztahují se k jeho portfoliu, jak je
popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou,
a zahrnují tyto oblasti:
 Západní Balkán a Turecko,
 Východní sousedství,
 Jižní sousedství.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře . Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi. Po slyšení byl kandidátovi zaslán další dotazník, který své další písemné odpovědi předložil dne
18. listopadu 2019.

Tematická sekce Vnější vztahy
Autoři: André De Munter, Michal Jiráček, Kirsten Jongberg
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.312 – listopad 2019
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„Jako komisař budu, ode dne svého zvolení jednat zcela
nezávisle. Nepřijal bych žádné pokyny od žádné vlády, žádné
instituce […] postupoval bych v souladu s míněním sboru
komisařů a sledoval bych linii EU a pouze linii EU.“
„Budu prosazovat postoj Evropské unie v otázce právního
státu – ať už ve vztahu k západnímu Balkánu, Východnímu
partnerství, nebo jižnímu sousedství.“

Politika rozšíření
„Metodika by měla být vylepšena, tak aby vytvářela větší
dynamiku, aby dávala možnost větší dynamiky těm
kandidátským zemím, které mohou a chtějí postupovat
rychleji. Na druhé straně, pro ty, kteří postupují pomaleji,
budeme muset zpomalit i proces rozšíření.“
„V procesu rozšíření platí zásada „základní zásady na prvním
místě“, což znamená, že pokud není dosaženo pokroku nebo
dojde k ústupu v oblasti základních práv, právního státu,
nezávislosti soudnictví, je možné jednání zastavit, neuzavřít
kapitoly nebo může být pozastavena i finanční pomoc.
Nebudu se bát kterýkoli z těchto nástrojů použít, pokud to
bude nutné z důvodu nesplnění podmínek.“

Země západního Balkánu
„Mám
v úmyslu
urychlit
tempo
strukturálních
a institucionálních reforem s jednoznačným důrazem na
základy právního státu, hospodářský rozvoj, fungování
demokratických institucí a reformu veřejné správy.“
„Do plnění tohoto cíle zapojím všechny orgány, podniky
a občanskou společnost.“
„Evropská perspektiva se nemění a o to budu bojovat
a usilovat až do konce.“
„Jsem ochotný a schopný, připravený spolupracovat s těmi
členskými státy, které mají obavy, a hodlám tyto členské státy
ihned kontaktovat, abychom jejich obavy řešili.“
„Pokud jde o zásady právního státu v zemích západního
Balkánu, máme velmi jasná kritéria, která musí splňovat,
a nemám v úmyslu tato kritéria měnit ani žádnou změnu
navrhovat. Naopak, […] myslím, že je třeba zintenzivnit práci
s našimi sousedy ze západního Balkánu, abychom dosáhli
výraznějších výsledků.“
„[…] Mojí prioritou bude, aby posouzení skutkového stavu
prováděly společně členské státy a Komise. Chci zapojit
členské státy do našich terénních misí na úrovni odborníků,
abychom posoudili celý region společně, zhodnotili skutkový
stav, zhodnotili vývoj a společně provedli posouzení
a vyhnuli se tak dalšímu selhání. Tímto způsobem vytvoříme
jednoznačný seznam dosažitelných výsledků na obou
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stranách – oběma stranami myslím země západního Balkánu
a nás, a tím se vyhneme překvapení.“
„Mohli bychom dospět ke kritickému bodu, kdy budeme mít
jednu nebo dvě nebo tři kandidátské země, které dokážou
splnit všechny podmínky. V tomto směru nic a priori
nepředpokládám. […] Můžeme se vzdát jakéhokoli
skupinového přístupu, ale může se stát, že budeme mít
skupinu. Neměli bychom nic vylučovat.“
„Do pěti let od dnešního dne bychom mohli mít mnohem
rozvinutější země západního Balkánu, mír mezi Kosovem
a Srbskem, Kosovo by mohlo mít úplnou liberalizaci vízového
režimu a svobodné cestování a velmi pokročilá jednání
o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií, možná se už
blížící ukončení, a Srbsko, které bude připraveno
k přistoupení.“

Turecko
„Budu také pracovat v týmu s Josepem Borrellem na našich
budoucích vztazích s Tureckem, klíčovým partnerem EU
v celé řadě oblastí. Jednoznačně existuje prostor, jak lépe
využít našich vztahů, aby sloužily našim společným zájmům.
Jelikož Turecko nadále plní zásadní úlohu při přijímání
a řešení potřeb téměř čtyř milionů uprchlíků, měli bychom
v tom Turecku i nadále pomáhat, stejně jako při řešení
nárůstu nelegální migrace.“
„Jednání o přistoupení fakticky dospěla do mrtvého bodu.
Příští Komise by proto měla po konzultaci s tímto
Parlamentem a společně s Radou začít uvažovat o tom, jak
rozvíjet strategické partnerství založené na společných
zájmech a zakotvené ve stávajících rámcích.“
„Pokud jde o proces přistoupení Turecka k Evropské unii,
vidíme, že uvázl na mrtvém bodě. Zastavení nebo ukončení
jednání o přistoupení bez přistoupení je však zásadním
politickým a strategickým rozhodnutím, které má učinit tento
Parlament a Rada. To není něco, o čem rozhoduje komisař.
Takže povedeme-li plnou rozpravu o našich budoucích
vztazích s Tureckem, bude to samozřejmě strategická otázka,
kterou se musíme zabývat.“
„[…], pokud jde o financování – financování nástroje
předvstupní pomoci (NPP). […] vím, že se jedná o problém
v tomto Parlamentu a tento Parlament zastává velmi pevné
stanovisko, že by mělo dojít k úplnému zrušení podpory NPP
pro Turecko. Volil bych opatrnější přístup. Již byla snížena z
600 milionů EUR na 250 milionů EUR a my ji právě snižujeme
na přibližně 130 milionů EUR, ale to je úplné jádro našeho
financování a je určeno pro občanskou společnost. Pokud
tyto prostředky omezíme, zmizíme z turecké společnosti,
takže musíme pokračovat. Musíme se i nadále angažovat.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Politika sousedství
„Mezi EU a jejími sousedy existuje značný rozdíl, pokud jde
o rozvoj. Mým cílem bude zmenšit tento rozdíl uvolněním
nevyužitého potenciálu regionu.“
„Vypracovali jsme velmi komplexní soubor spolupráce, ale
i podmínek týkajících se dodržování lidských práv, svobody
tisku a nezávislosti soudnictví. Mám v úmyslu pokračovat
v započatém směru a ve všech našich vztazích zajistím
dodržování těchto podmínek.“
„Můj mandát bude zahrnovat vnější vztahy v rámci migrační
oblasti a zde budu nadále bránit linii EU, což znamená
potřebu pomáhat našim partnerským zemím […] chránit
jejich hranice a odolávat vnějšímu tlaku před nelegální
migrací, ale také jim pomáhat při péči o migranty, kteří se
nacházejí na jejich území.“
„Pokud by skupina členských států předložila návrh [na
zavedení režimu sankcí EU v oblasti lidských práv], budu
samozřejmě ochoten se tímto návrhem zabývat a budu
spolupracovat s předkladateli, abychom zjistili, jaké výhody
může takový systém přinést.“

Východní sousedství
Budoucnost Východního partnerství
„S ohledem na probíhající konzultace o budoucnosti
Východního partnerství, chci, aby bylo posíleno. Budu
pracovat na návrzích dlouhodobých politických cílů
Východního
partnerství,
které
Komise
předloží
v dostatečném předstihu před summitem Východního
partnerství v Bruselu v červnu 2020.“
„Moje představa oživení nebo posílení Východního
partnerství by spočívala ve snaze pomoci těmto zemím
vytvořit tržní ekonomiku, která zlepší jejich šance odolat
vnějšímu tlaku, ale také vytvořit prostředí pro investice, které
napomohou prosperitě v těchto státech.“
Diferenciace a prohloubení odvětvové spolupráce
„Některé země na východě, Gruzie, Ukrajina a v poslední
době i Moldavsko, […] projevují odhodlání zavádět reformy,
někdy za velmi obtížných okolností, jiné méně. Inteligentní
diferenciace v rámci portfolia proto zůstává klíčem k vývozu
stability.“
„Stále nám ještě zbývá realizovat všechny výhody
prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu,
ale pokud by s námi chtěli partnerské země více
spolupracovat, ať už v oblasti hospodářského rozvoje, ať už
v oblasti základní infrastruktury, jako je doprava nebo
energie, nebo v oblasti Zelené dohody či v digitální oblasti,
měli bychom být připraveni na smysluplnější spolupráci.“

„[…] měli bychom být připraveni je zapojit a integrovat do
tolika oblastí politiky, na kolik se cítí. […] Mohlo by se jednat
i oblast bezpečnosti.“
Ukrajina
„Ukrajina […] má pro EU klíčový geopolitický význam.
Budeme i nadále podporovat její nezávislost, svrchovanost
a územní celistvost, budeme pokračovat v úsilí o ukončení
konfliktu v Donbasu a podporovat reformy, ať už v oblasti
právního státu nebo hospodářství. Měli bychom plně
využívat všechny naše nástroje, včetně podpůrné skupiny
Komise pro Ukrajinu.“
„[…] budeme muset podporovat Ukrajinu a budeme ji muset
bránit, i za cenu případného prodloužení sankcí vůči Rusku,
dokud nebude dosaženo pokroku v Minském procesu. […]
při dosahování tohoto cíle podpořím Josepa Borrella pomocí
všech nástrojů, které mám ve svém portfoliu, a současně
budu podporovat veškerá opatření, která mají pomoci
Ukrajině při obnovení svrchovanosti.“
„Zatím jsme tuto možnost [plné začlenění do EU] Ukrajině
nenabídli. Můžeme však […] pomoci Ukrajině vytvořit
stabilní tržní ekonomiku, která přitáhne přímé zahraniční
investice, bude vytvářet místní růst a pracovní místa
a posilovat tuto zemi. To pro mě bude jednou z priorit.“
„Budu jednat s vysokým zástupcem, zejména na Ukrajině,
kde se také zdá, že [dezinformace] ovlivňují veřejnost nejvíce.
Nasadím také všechny finanční prostředky, abychom
Ukrajině pomohli s tímto jevem bojovat.“
Další státy východního sousedství
„Ázerbájdžán se může stát jedním z klíčových partnerů
v energetickém
sektoru,
musíme
však
pokračovat
v jednáních v oblasti právního státu a demokracie.“
„S Arménií se musíme soustředit na hospodářský rozvoj
a pomoci Bělorusku při modernizaci země a zároveň
neopomíjet rozvoj klíčových demokratických hodnot.“
„Budu pokračovat v jednání s Běloruskem o zajištění [jaderné
bezpečnosti]. […] Musíme zajistit, aby naši odborníci měli
přístup k zařízením a mohli se přímo na místě ujistit, že
jaderná bezpečnost odpovídá našim standardům.“
„Budu
spolupracovat
s Moldavskem
a pracovat pro
Moldavsko, aby se reformy nezastavily nebo nevracely ke
starým pořádkům. Musíme zajistit, aby reformy pokračovaly,
i když nastane vnitřní krize. V opačném případě budeme
muset pozastavit finanční pomoc, jako tomu bylo
v minulosti. Je zřejmé, že finanční pomoc je jednoznačně
a bezpodmínečně vázána na pokrok v oblasti reforem.“
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Jižní sousedství
„Obnovíme naše partnerství se zeměmi jižního sousedství
podle zásady „více za více“ a přitom se zaměříme na
hospodářský rozvoj našich partnerů.“
„Ve spolupráci s našimi jižními sousedy se hodlám zaměřovat
na témata podpory řádné správy věcí veřejných, ochrany
životního prostředí a klimatu a na rozvoj účinnějšího přístupu
k otázkám migrace. Budu klást důraz především na
hospodářský růst a úspěch politik zaměstnanosti, zejména
pro mladé lidi.“

„Budeme muset podporovat dobrovolné návraty do Sýrie, za
podmínky dodržení základních zásad dobrovolného,
bezpečného a důstojného návratu, v úzké koordinaci
s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.“
„Musíme podpořit Libanon a Jordánsko, dvě země, které
poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků.“
„Budeme i nadále podporovat hospodářské a politické
reformy [v Egyptě]. Budeme současně pokračovat v našem
úzkém dialogu na téma lidských práv.“
„Budu pokračovat v prosazování linie EU, že pouze
dvoustátní řešení může přinést dlouhodobý mír na Blízkém
východě, a k dosažení tohoto cíle budeme muset jednat
s Izraelem i Palestinou. […] Mám k dispozici nástroje na
podporu tohoto procesu.“

„Pokrok a reformy některých našich partnerů jsou přímo
brzděny konflikty, jako je konflikt v Sýrii, v Libyi nebo jejich
důsledky v Libanonu. […] Maroko a Tunisko projevují
odhodlání uplatňovat reformy, někdy za velmi obtížných
okolností, jiné státy méně. Klíčem k vývozu stability tedy
zůstává […] inteligentní diferenciace.“

Nástroje financování

„Mám v úmyslu rychle připravit nové návrhy priorit v oblasti
partnerství, abych posílil naše vztahy se zeměmi, které se
potýkají s náročnými reformami.“

„Zásada, kterou se budu řídit ve vztahu k [finančním
nástrojům v rámci příštího VFR] je, že chceme, aby finanční
nástroje byly dostupné, pragmatické, účinné a pružné.“

„Maroko je ochotno s námi spolupracovat, a to nejen
v oblastech, které jsou v jeho zájmu […], ale také v našem
zájmu, a proto s ním můžeme toto partnerství dále rozvíjet.
[…] To by mohlo představovat vzorový příklad pro celé jižní
sousedství.“

„Je třeba se zabývat otázkami řízení [finančních nástrojů]
a zajistím, aby byly názory Evropského parlamentu
zohledněny.“

„Postarám se, abychom Tunisku poskytli veškerou pomoc,
nejen finanční, ale také ve formě know-how […], jakmile
bude v Tunisku ustavena vláda […] a pomohli tak vytvořit
státní správu, která bude sloužit lidem […].“
„Pokud jde o volby, které se mají uskutečnit v prosinci [v
Alžírsku], jsou patrné známky slibného vývoje. […] Budeme
samozřejmě povzbuzovat k tomu, aby se vývoj v Alžírsku
udržel na demokratické cestě, ale o tom musí rozhodovat
občané Alžírska.“
„Vztahy s Libyí a Sýrií jsou složitější. Prvním z mých cílů bude
usilovat o obnovu a ochranu míru a stability v koordinaci
s Organizací spojených národů.“
„V Libyi […] musíme zintenzivnit naše úsilí o zlepšení
humanitárních podmínek migrantů […].“

„[…] Je zřejmé, že nástroj předvstupní pomocí bude sloužit
výhradně pro účely přípravy na přistoupení – budování
kapacit, právního státu a ostatní oblasti, jejichž rozvoj má
klíčový význam pro přistupující země.“
„Budeme připravovat další finanční nástroj, nástroj pro
sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI),
v němž jsme vyčlenili prostředky na migraci. Nedojde tedy
k žádnému rušení […] mezi činnostmi v rámci NPP a migrací.“

Vztahy s Evropským parlamentem
„Jsem
odhodlán
s Evropským
parlamentem
úzce
spolupracovat. […] spatřuji mezi našimi úlohami významnou
doplňkovost. Počítám s tím, že budu plně využívat
parlamentní diplomacie a vztahů s vládami v zájmu Evropské
unie. Budu vám poskytovat veškerou podporu, kterou
potřebujete
k účinné
práci.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

STELLA KYRIAKIDESOVÁ
Kandidátka na komisařku
Zdraví a bezpečnost potravin

Kandidátka na komisařku Stella Kyriakidesová vystoupila před Evropským parlamentem dne 1. října 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpe čnost
potravin (ENVI). Během slyšení představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se
vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské
komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Ochrana a podpora veřejného zdraví a
 Bezpečnost potravin a zdraví zvířat a rostlin.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autor: Georgios Amanatidis
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.436 – listopad 2019
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Ochrana a podpora veřejného zdraví
Nabídka cenově dostupných léčivých přípravků
„Chci zajistit, abychom měli správné prostředky k udržení
zdraví našich občanů, a k tomu potřebujeme stabilní přísun
cenově dostupných léků. Farmaceutický systém EU už po
celá desetiletí poskytuje občanům přístup k vysoce kvalitním
a cenově dostupným léčivým přípravkům.“
„Farmaceutický průmysl má ze zákona povinnost zajistit, aby
pacienti měli přístup k lékům a byli jimi zásobováni. Musíme
úzce spolupracovat a pokusit se o komplexní strategii
v oblasti léčivých přípravků, abychom byli schopni realizovat
cíle pokrývající potřeby pacientů.“
„Musíme zajistit přístup k inovacím a lékům pro osoby s TB,
HIV/AIDS a žloutenkou. […] Tyto nemoci mají dopad na
značný počet evropských občanů. To by byla moje první
priorita v nové Komisi.“
Zdravotnické prostředky
„Zaměřím
se
na
provádění
modernizovaného
a důkladnějšího legislativního rámce pro zdravotnické
prostředky; a to v zájmu zvýšení bezpečnosti pacientů
a upevnění úlohy EU jako světového lídra v této oblasti.“
Datový prostor pro údaje související se zdravotním
stavem a elektronické zdravotnictví
„V rámci tohoto úsilí je třeba využívat digitální technologie
a umělou inteligenci, protože mohou přinést konkrétní
výhody pacientům a zdravotnickým pracovníkům. Chci tento
potenciál maximalizovat a považuji vytvoření evropského
datového prostoru pro údaje související se zdravotním
stavem za důležitý krok správným směrem.“
„Digitalizace tvoří velmi důležitou součást každého
zdravotního programu a je pro občany nesmírně důležitá.
[…] Zavázali jsme se k prosazování digitalizace jako Komise.
Digitalizace může podpořit výzkum a inovace, už máme
evropské referenční sítě, které umožňují lidem se vzácnými
a pediatrickými onemocněními získat tento přístup a jsem
přesvědčena, že může radikálně změnit péči o pacienty
a jejich léčbu.“
„Bohužel, jednou z nevýhod dnešního digitálního věku je
snadnost, s níž lze prostřednictvím tolika sdělovacích
prostředků šířit dezinformace. […] Musíme tedy
spolupracovat ve vzdělávání a zdravotnictví, abychom
dokázali bojovat s dezinformacemi, které se mezi lidmi šíří
a které mají přímý dopad na lidské zdraví, a čelit jim.“
„[…] musíme být také opatrní při ochraně údajů
o pacientech. To bychom měli mít na paměti vždy, když
mluvíme o elektronickém zdravotnictví.“
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Antimikrobiální rezistence
„[…] budu se zasazovat o mezinárodní dohodu o používání
antimikrobiálních přípravků a přístupu k nim. Zejména
z tohoto důvodu budu také upřednostňovat provádění
evropského
akčního
plánu
„Jedno
zdraví“ proti
antimikrobiální rezistenci.“
„Zmínila jsem průmysl a inovace. Jsem přesvědčena, že
Evropská unie musí jít příkladem a postupovat, tak abychom
měli pro pacienty k dispozici nové antimikrobiální přípravky.“
Očkování
„Máme vědu, která nám ukazuje, že je důležité, abychom
používali vakcíny, a přesto jsme byli v posledních několika
letech v Evropě svědky výskytu řady nemocí: máme spalničky
kvůli váhavosti vůči očkování. A nebudu říkat, že je to pouze
kvůli dezinformacím, protože je tu i souvislost s programy
očkování, které uplatňují členské státy – zdá se, že chybí
jednotný přístup. […] musíme bojovat s každým zdrojem
dezinformací, které ve skutečnosti nepříznivě ovlivňují
postoje v oblastech, o nichž máme důkladné vědecké
poznatky.“
Plán boje proti rakovině
„Chci, aby náš plán boje proti rakovině zasahoval do všech
oblastí uvedených v mém pověřovacím dopisu: strategie „od
zemědělce ke spotřebiteli“, Zelené dohody, antimikrobiální
rezistence, inovací či dostupnosti léčiv. Musí pokrývat
prevenci, diagnostiku, léčbu, výzkum, pravděpodobnost
dožití i paliativní péči. Musí zahrnovat sektory a odvětví
mimo zdravotnictví, včetně vzdělávání a životního prostředí.“
„Hlavní zásadou bylo vždy zlepšení života pacientů
s rakovinou. I s ohledem na osobní zkušenosti vás mohu
ujistit, že toto bude nadále má hlavní zásada při výkonu
stávajícího mandátu […].“
Dárcovství orgánů
„[…] ať už předložíme zastřešující strategii pro Evropu týkající
se dárcovství orgánů, ráda bych znala výsledky hodnocení,
které se očekávají na konci roku 2019, abychom mohli říci, jak
na tom jsme a kam směřujeme. Máme-li přijímat správná
rozhodnutí, musíme se řídit důkazy, poznatky vědy.“
Hodnocení zdravotnických technologií
„[…] jsem přesvědčena, že v této oblasti bych se snažila
velmi usilovně dosáhnout konsensu, abychom mohli
konečně dosáhnout pokroku, pokud jde o návrh Komise
z roku 2018 týkající se hodnocení zdravotnických technologií,
protože se domnívám, že se jedná nezbytnou součást
každého systému zdravotní péče, který chceme my, jako
evropští občané, podporovat.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„[…] velmi úzce bych spolupracovala s pacienty, ale také se
všemi ostatními zúčastněnými stranami a snažila bych se
hledat způsoby dosažení konsensu ohledně hodnocení
zdravotnických technologií. Je zřejmé, že dobrovolný způsob
nefunguje. Potřebujeme normu a potřebujeme dosáhnout
pokroku.“
Duševní zdraví
„[…] udělala bych, co bude v mých silách, abych tuto otázku
[duševního zdraví] vrátila na program. Jsem totiž
přesvědčena, že duševní zdraví je jednou z oblastí, kterým
mnoho členských států nevěnuje takovou pozornost, jakou
by si zasloužila, a je důležité, abychom udělali něco pro to,
aby se to změnilo. Nemluvím jen o depresích u dospělých,
ale vezmeme-li si třeba problémy, s nimiž se setkáváme
u dospívajících, jako je problémové chování či zvýšený výskyt
sebepoškozování, musíme působit preventivně.“
„[…] spolupracovala bych s dalšími komisaři na tom, aby se
téma duševního zdraví dostalo do řady politik. Jsem
přesvědčena, že bych se mohla stát hlasem tohoto úsilí,
a také se jím hodlám stát.
Lidská práva
„Za prvotní základ své činnosti bych považovala ochranu
a prosazování lidských práv. Jsem přesvědčena, že v oblasti,
jako je psychiatrie, jde o něco, co je nesmírně citlivé, protože
je nesmírně snadné označit něco jako psychiatrickou
diagnózu, což může být někdy velmi subjektivní záviset na
kultuře, z níž člověk pochází.“
Výzkum a inovace
„Jsme odhodláni pracovat na inovacích. Jsme odhodláni
postupovat vpřed a investovat do výzkumu. Program
Horizont 2020 se k tomu již zavázal. Rozhodně bych to tedy
považovala za jednu z priorit, protože pokrok v oblasti
inovací a vědy může evropskému zdravotnictví jen prospět.
Protože tento pokrok ovlivní průmysl, ovlivní léčivé
přípravky, ovlivní to Zelenou dohodu a ovlivní potraviny,
které jíme.“
„Chtěla bych se tedy zaměřit na to, abych ve sboru komisařů
promlouvala odpovědným hlasem, který bude podložený
vědeckými poznatky a současně bude přihlížet i k dalším
faktorům a sdílet další obavy, aby přesvědčil ostatní, že
v případě mnoha politik, o nichž víme, že jsou potřebné
k ochraně lidského zdraví, musíme pokročit dál.“

Bezpečnost potravin a zdraví zvířat a rostlin
Pesticidy

alternativ a toto hledání podporovat. […] mám v úmyslu toto
úsilí sledovat velmi pečlivě, abychom dospěli k výsledkům.“
„Doufám, že obecné potravinové právo zvýší úroveň
transparentnosti, která je velkým problémem a vytváří
nedůvěru mezi občany, co nejrozhodněji se však zavazuji, že
snížím závislost na pesticidech a budu hledat nízkorizikové
alternativy.“
„Chtěla bych však uvést, že se zcela zřetelně nejedná
o oblast, která by byla izolovaná od ostatních.“ Je součástí
Zelené dohody, o kterou všichni hodláme usilovat, a součástí
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“. Nebudeme mít
účinnou strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ nebo
účinnou Zelenou dohodu, pokud se nevypořádáme či
nebudeme schopni se vypořádat s problémy, jako jsou
pesticidy.“
„Mohu se zavázat k […] tomu, že nesnížím standardy
ochrany včel a jiných opylovačů. […] Ochrana včel musí být
v centru pozornosti našich politik, a je také součástí politik
Zelené dohody […]. Pro mě je primárním cílem omezení
používání neonikotinoidů a hledání alternativ.“
Endokrinní disruptory
„Vím, že [endokrinní disruptory] mají dopad na lidské zdraví,
a vím, že s tím musíme něco udělat, což bude můj závazek, že
se toho hodlám ujmout. Čekáme na výsledky kontroly
účelnosti. Těším se na spolupráci s vámi, abychom nalezli
cestu dalšího postupu, protože se rozhodně nejedná
o oblast, kterou si můžeme dovolit opomíjet, což je mi jasné.“
„Myslím tedy, že je nesmírně důležité, když mluvíme
o endokrinních disruptorech, neonikotinoidech, nových
šlechtitelských technikách a pesticidech, abychom využívali
vědeckých poznatků, které máme k dispozici.“
Zlepšení informování spotřebitelů
„Na balených potravinách je [výživové označování] povinné.
Občané si to přejí. Chtějí znát výživové složení. Je zřejmé, že
když si něco vybíráme u prodejního regálu, stále častěji se
díváme, jestli to, co čteme, chceme také koupit. […] Výživové
složení je důležité. Pro občany je to důležité. Koncem tohoto
roku vyjde zpráva o informacích uváděných na „přední straně
obalu“. Počkala bych, až se seznámím s výsledky
a rozhodneme o dalším postupu; ocenila bych, kdybychom
docílili společného přístupu napříč členskými státy […].“
„Musíme najít společný způsob [pro označování původu],
aby měli spotřebitelé při nákupu potravin nebo přístupu
k potravinám také přístup ke spolehlivým informacím. To se
nyní vyhodnocuje. Prostudovala bych veškeré informace
a poté předložila návrh.“

„[…] Mohu se zavázat, že omezím závislost na pesticidech
a budu se snažit investovat do hledání nízkorizikových
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Zdraví a dobré životní podmínky zvířat
„Nejprve chci zcela jednoznačně říci, že životní podmínky
zvířat a zdraví zvířat považuji za součást svého plánu „Jedno
zdraví“ […]. […] nemůžeme mluvit o jednom zdraví, pokud
se nezaměříme na celou oblast, a to včetně zdraví lidí,
životního prostředí a zdraví zvířat a rostlin.“
Plýtvání potravinami
„[…] chtěla bych zrealizovat pětiletý akční plán pro řešení
plýtvání s potravinami, protože si myslím, že tvoří velmi
důležitou součást probíhajícího úsilí o udržitelný potravinový
systém.“
Materiály určené pro styk s potravinami
„Tyto [materiály určené pro styk s potravinami] jsou nesmírně
důležitým tématem, protože jde o látky vstupující do
potravin a potenciálně měnící nebo ovlivňující lidské zdraví,
ale také měnící složky potravin. […] Zabývala bych se
vědeckými poznatky a dále bych nejprve řešila ty, o kterých
víme, že jsou potenciálně více škodlivé pro lidské zdraví.“

Vztahy s Evropským parlamentem
Spolupráce
„Budu spolupracovat s Evropským parlamentem, s členskými
státy, zúčastněnými stranami, mými kolegy komisaři, abych
zlepšila veřejné zdraví a zajistila udržitelnou budoucnost pro

Evropu. Pokud odhalíme v našich systémech slabá místa,
musíme se spojit, abychom zajistili nápravu a postupovali
přitom energicky, ambiciózně a s odhodláním. Tímto
způsobem budeme budovat partnerství založená na důvěře,
poctivosti, transparentnosti a odpovědnosti.“
„Ano, vždy respektuji demokracii, a zadruhé, a nebyla to jen
prázdná slova, budu naslouchat Parlamentu a mám v úmyslu
být k dispozici a úzce s vámi spolupracovat, protože v mnoha
z těchto otázek, jako jsou geneticky modifikované
organismy, nové šlechtitelské techniky, sehrává Parlament
klíčovou úlohu, když na ně upozorňuje, předkládá usnesení,
což vede ke změnám.“
Transparentnost a odpovědnost
„Transparentnost musí tvořit základ naší činnosti, a pokud
budeme všichni v této místnosti upřímní, jedním z důvodů,
proč ztrácíme důvěru občanů v mnohé z toho, co děláme,
pokud jde o bezpečnost potravin, pokud jde o inovace,
pokud jde o ochranu, souvisí s tím, že mají pocit, že mnohé
z výsledků, ke kterým by měli mít přístup, nejsou
transparentní. V tomto smyslu jsem se již vyjádřila před
změnami obecného potravinového práva, které jsou
založeny na transparentnosti, což nám doufám pomůže
vybudovat lepší vztah a důvěru občanů. Myslím, že je to
nezbytné.“
„[…] chystám se, budu-li jmenována komisařkou pro zdraví,
okamžitě pustit do práce a budu s vámi vždycky
transparentně a konstruktivně spolupracovat, ostatně jste to
vy, komu se máme všichni povinnost zodpovídat.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

DIDIER REYNDERS
Kandidát na komisaře
Spravedlnost

Kandidát na komisaře Didier Reynders vystoupil před Evropským parlamentem dne 2. října 2019, aby odpově děl na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro
právní záležitosti a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Během slyšení představil řadu závazků, kte ré jsou
obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise
zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Prosazování právního státu a
 Spravedlnost a ochrana spotřebitele.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Autoři: Ottavio Marzocchi; Udo Bux
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.923 – říjen 2019
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Prosazování právního státu
Komplexní rozprava o právním státě, základních právech
a demokracii
„Hodlám … vypracovat zprávu o právním státě –
o možnostech vybudování procesu – s interinstitucionální
rozpravou o celkovém komplexním problému … právního
státu, základních práv a demokracie.“
Evropský mechanismus právního státu
„V červenci předložila Komise své návrhy na komplexní
evropský mechanismus právního státu. Budu podporovat
kulturu právního státu, předcházet vzniku obav týkajících se
právního státu a v případě potřeby reagovat.“
„… Chtěl bych, aby byl tento nový mechanismus připraven
a fungoval už příští rok, včetně ročního inkluzivního
nediskriminačního a preventivního procesu. Jeho výsledkem
bude výroční zpráva, která bude podpořena srovnávacím
přehledem EU o soudnictví.
Sledování týkající se právního státu v rámci dialogu
členských států a spolupráce s členskými státy a jinými
orgány
„Sledování se bude vztahovat na všechny členské státy, ale
bude zesíleno v těch členských státech, kde byla zjištěna
konkrétní rizika. Budu věnovat zvláštní pozornost tomu,
abych zajistil objektivitu a spravedlnost tohoto sledování,
způsobu budování dialogu, a abych zajistil sdílení
osvědčených postupů na pomoc členským státům.“
Využití celé „sady nástrojů“, včetně sankcí
„Musíme používat všechny nástroje, které máme k dispozici
… Věřte mi, nebudu váhat a budu jednat, kdykoli budou
ohroženy zásady právního státu. Nehodlám dělat
kompromisy, když je v sázce demokracie.“
Doporučení
„[J]e také velmi důležité zasílat doporučení všem členským
státům s připomínkami určenými všem členským státům bez
rozdílu … Překvapilo mě, kolik let je možné předkládat
připomínky k rozpočtové situaci – což je jistě nutné, – ale
předkládání připomínek k hodnotám, které sdílíme, už tak
evidentní není.“
Postup podle článku 7
„[T]o je jasné: chci pokračovat v postupu podle článku 7, a to
nejen v aktuálních případech, které už řešíme, ale v případě
potřeby i v dalších případech. Vím, že v jiných členských
státech se mohou vyskytnout další problémy, a pokud to
bude nutné, musíme jej uplatňovat stejným způsobem.“
Evropský parlament hodlá představit svou iniciativu na
základě článku 7 vůči Maďarsku v Radě
„[P]okud jde o Maďarsko – a vidíte, že probíhá postup –, žádal
jsem v Radě, a je to také postoj současné Komise, aby
Parlament mohl přijít a vysvětlit postoj Parlamentu – protože
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tento postup začal v Parlamentu – přesně stejným způsobem
a na velmi pevném základě.“
Roční cyklus, sdělovací prostředky a demokracie
„Mým prvním úkolem bude vést práci Komise při přípravě
zprávy o lidských právech, nepůjde jen o otázky právního
státu, ale bude zahrnovat i širší oblast. V prvním roce
funkčního období Komise bych se sem vrátil s dokumentem,
který bude tvořit základ rozpravy jak v Parlamentu, tak
doufám i v Radě.“
Podmínka právního státu
„Jsem přesvědčen, že v této věci dosáhneme dohody mezi
spolunormotvůrci rychle, protože to bude znamenat, že
budeme schopni podniknout správné rozpočtové kroky,
které nám umožní v případě, že některý stát obecně
nedodržuje závazky právního státu, pozastavit tomuto státu
vyplácení peněz nebo mu je zcela odebrat.“
Zprávy o nové strategii pro demokracii a o Listině
základních práv
„Komise také hodlá předložit zprávu o Listině základních
práv, abychom mohli informovat o této oblasti. Budeme
pracovat na nové strategii pro demokracii, která možná bude
obsahovat zprávu o stavu demokracie.“
Interinstitucionální ujednání
„[M]ůžeme jednat o interinstitucionálním ujednání. Nevím,
jestli půjde o formální ujednání, protože to bude na dlouho –
možná ve střednědobém horizontu – ale začneme okamžitě.“
Pracovní skupina Komise, Rady a Evropského
parlamentu
„Navrhnu zřízení pracovní skupiny těchto tří orgánů …
a uvidíme, jak můžeme tento proces budovat společně.
Samozřejmě
vypracuji zprávu o právním státě –
o možnostech vybudování procesu – s interinstitucionální
rozpravou o celkovém komplexním problému, jak jste řekl,
o právním státě, základních právech a demokracii … Doufám
tedy, že tuto pracovní skupinu bude možné zřídit co nejdříve
… Nejsem proti některým možnostem konzultace a diskuse
s nezávislými odborníky, nezávislými orgány, ale možná
bychom nemuseli vytvářet nový.“
Článek 2 v oblasti vnějších vztahů
„Jsem rozhodně odhodlán zajistit, aby byl dodržován článek
2 v rámci EU a také při vývozu našich hodnot.“
Menšiny a zranitelné skupiny
„[Z]avazuji se, že … budu hájit menšiny a samozřejmě práva
menšin. Mluvili jste o LGBT jak činíte při všech možných
příležitostech. Samozřejmě to bude jedno z hledisek, všichni
patří mezi zranitelné skupiny, víte, ale musíme být velmi
aktivní v terénu, a to nejen v obecných postupech, které tvoří
součást naší „sady nástrojů“.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Spravedlnost a ochrana spotřebitele
Rozvoj oblasti spravedlnosti prostřednictvím justiční
spolupráce
„Musíme posílit justiční spolupráci v civilních a politických
věcech. Evropští občané mají právo žít a pracovat v EU, kde je
plně respektována svoboda pohybu.“
Vztah vzájemné důvěry
„Je to také o respektování naší rozmanitosti, ale při
současném zajištění našich různých právních tradic, neměly
by však být překážkou pro naše svobody nebo bezpečnost.
Budu usilovat o vytvoření atmosféry důvěry mezi našimi
právními systémy.“
Jsou při prosazování práva chráněna naše základní
práva?
„[O]dpověď zní ano … [J]elikož mám toto portfolio, budu
hájit základní práva … Jistě … [T]o je jasné.“
Evropský zatýkací rozkaz
„Pokud jde o evropský zatýkací rozkaz, budu i nadále
sledovat jeho uplatňování a budu úzce spolupracovat s vámi
a s členskými státy na jeho vylepšení … Zvážíme, zda je řízení
o nesplnění povinnosti nezbytné s ohledem na posouzení
souladu. Budu také vážně zvažovat, zda nepředložím návrh
na revizi evropského zatýkacího rozkazu.“
Podmínky ve věznicích a ve vazbě
„Rovněž se zaměřím na to, jak by se mohly zlepšit podmínky
ve věznicích v Unii, a zvážím možnosti stanovení minimálních
standardů pro vazbu s cílem posílit důvěru.“
Jednání Europolu s partnery
„Myslím, že pokud jde o způsob, jakým sjednáváme
a uzavíráme dohody, měli bychom být schopni věnovat
pozornost i základním právům a lidským právům. Budu
samozřejmě dohlížet na agentury, které jsou více méně
přímo závislé na GŘ pro spravedlnost.“
Úřad evropského veřejného žalobce
„[V] první řadě se budu snažit zajistit, abychom do konce
příštího roku řádně provedli Úřad evropského veřejného
žalobce. Budu spolupracovat s nejvyšším žalobcem
a dočasnou správou a musíme ještě provést řadu opatření,
abychom se pohnuli správným směrem … Nejprve musíme
vytvořit kolegium žalobců. Musíme tedy vyvíjet tlak na
členské státy, aby ustavily toto kolegium. Druhým prvkem je,
že musíme vyvinout větší tlak na správné provádění směrnice
o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům
poškozujícím finanční zájmy Unie, protože bez toho by nový
evropský veřejný žalobce mohl jen obtížně řešit situaci
evropského rozpočtu. A pak … bude třeba poskytnout Úřadu
evropského veřejného žalobce dostatek zdrojů – lidských
zdrojů a finančních zdrojů, a já se postarám, abychom je
v rámci VFR dokázali zabezpečit.“

Obecné nařízení o ochraně údajů – podpora evropského
přístupu jako globálního modelu
„Jednou z mých priorit bude zajištění plné ochrany
základních práv v digitálním věku … Musíme se ujistit, že
nový právní rámec bude proveden v plném rozsahu
a zároveň
pokračovat
v prosazování
našich hodnot
a standardů na světové scéně … Často slýchám kritiku
obecného nařízení o ochraně údajů, které však obsahuje
zjednodušené mechanismy pro malé a střední podniky. Proto
se v tomto duchu budu snažit, abych pokud možno odstranil
řadu zbytečných omezení pro malé a střední podniky nebo
začínající podniky.“
Základní práva, lidské a etické důsledky umělé
inteligence
„[V] prvních 100 dnech se pokusíme vypracovat nové
horizontální právní předpisy o lidských a etických hlediscích
umělé inteligence … [M]usíme požadovat více a více
informací o algoritmech a logickém fungování těchto
algoritmů … Takže s Komisí musíme nejen zavést nové
právní předpisy, ale také pomáhat vnitrostátním orgánům při
provádění zkoušek a kontrol za účelem získávání informací
… [B]udeme postupovat podle jednotlivých odvětví, protože
obtíže jsou zřetelnější v odvětví dopravy nebo ve
zdravotnictví a jiných druzích činnosti.“
Zlatá víza
„[E]xistují určitá práva na svobodu pohybu, možnost volit do
Evropského parlamentu, takže potřebujme přesná pravidla
… Protože existují rizika, o kterých jste mluvil: korupce, praní
peněz, ale i mnoho dalších rizik z nich plynoucích. Zavazuji se
tedy, že proti tomu budu bojovat, protože musíme chránit
evropské občanství. Je to skutečný důležitá součást našich
hodnot.“
Oznamovatelé („whistlebloweři“)
„[J]sem přesvědčen, že musíme nejen dospět k uplatňování
směrnice ve všech členských státech, ale je také docela
možné – a rád bych o tom vedl rozpravu s členskými státy, že,
jak jsem řekl, přijmeme další opatření ve formě pomoci či
podpory.
Ta může mít podobu právní pomoci, finanční, a jak jsem už
zmínil, také psychologické pomoci.

Eurojust
„V soudnictví má Eurojust zejména usnadnit koordinaci
soudních orgánů, zejména pokud jde o boj proti trestné
činnosti v oblasti duševního vlastnictví. Jedná se tedy
o prvek, který vyžaduje důraznější opatření, a Eurojust
připravuje zprávu o soudních stížnostech a osvědčených
postupech pro řešení tohoto typu trestné činnosti. Budeme
tedy moci pracovat na výměně osvědčených postupů mezi
státy.“
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A v těchto jednotlivých bodech jsem tedy připraven zjistit,
zda si členské státy přejí jít dále a zda je nutné jít dále na
evropské úrovni.“

hledisko, lidské a etické hledisko a odpovědnost, ale nechci
dávat žádné záruky, že za prvních 100 dní budeme mít nové
nařízení o odpovědnosti. Může to trvat déle.“

Evropské občanství
„Chci pokračovat v pokroku v oblasti priorit: … chránit volný
pohyb občanů, zejména v souvislosti s brexitem, který se
velmi brzy vrátí na pořad dne.“

Účinné vymáhání spotřebitelského práva
„[M]ám v úmyslu klást zvláštní důraz na účinné vymáhání. …
Nyní musíme zajistit, aby bylo účinně vymáháno jak v rámci
Unie, tak u našich zahraničních partnerů.“
Posílení kapacity spotřebitelů
„Ve strategiích v rámci zelené dohody se během prvních 100
dnů pokusíme hledat možnosti lepší spolupráce s dodavateli
a možnosti podílu spotřebitelů na rychlejším přechodu na
zelenou ekonomiku. Jsem si jist, že v první fázi musíme
spotřebitelům poskytnout více informací, aby měli možnost
přijmout jinou volbu, nebo se rozhodnout pro jiný výrobek.“

Právo obchodních společností
„Jsem plně odhodlán spolupracovat s vámi a s Radou na
způsobu, jak do práva obchodních společností doplnit nové
požadavky. Také jste hovořil o lidských právech … Na úrovni
řady společností jsou v současnosti přijímány určité
dobrovolné závazky, to však nestačí. Jsem si jist, že musíme
projít skutečnou změnou v právu obchodních společností,
abychom mohli požadovat více závazků týkajících se
společenského zájmu společností, a jsem si také jist, že je
docela důležité zahrnout do rozpravy dodavatelský řetězec.“
Zástupné žaloby
„Hodlám … usilovat o rychlé přijetí návrhu o zástupných
žalobách. Evropští spotřebitelé velmi potřebují možnost
hromadné žaloby.“
„…Nejprve musíme přijmout novou směrnici, směrnici
o zástupných žalobách, abychom upravili hromadné žaloby,
protože jak víte, potřebovali bychom postoj Rady, pokud
možno do listopadu, takže jsme u prvního kroku a já plně
sdílím názor, že je to potřeba a že musíme tento proces
uskutečnit.“
Dvojí kvalita výrobků
„Musíme
pokračovat
v rozhodném
postupu
proti
podvodnému a agresivním prodeji a chránit zranitelné
spotřebitele. Musíme si zachovat vysokou úroveň ostražitosti
ohledně rizika dvojí kvality výrobků … Očekáváme stejnou
poctivost bez ohledu na to, kde spotřebitel žije.“
Bezpečnost výrobků
„Budu
usilovat
o modernizaci
směrnice
o obecné
bezpečnosti výrobků, abychom přiměli všechny dotčené
subjekty v dodavatelském řetězci on-line snížit počet
nebezpečných výrobků. Chci také jasná pravidla, pokud jde
o odpovědnost všech poskytovatelů, s nimiž se spotřebitel
setká v celém průběhu nákupu on-line.“
Odpovědnost v oblasti umělé inteligence
„[P]okud jde o lidská a etická hlediska umělé inteligence
a musíme mít jasnou představu ohledně budoucího vývoje
v otázce odpovědnosti … Bezpečnost je velmi důležité

Udržitelnost, trvanlivost, opravitelnost
„Zaprvé, jako členské státy Evropské unie jsme všichni vázáni
povinnostmi v oblasti cílů udržitelného rozvoje na úrovni
OSN.“
„Chci zopakovat, co jsem už řekl ve svých úvodních
poznámkách, že pokud chceme skutečně vytvořit
udržitelnou ekonomiku, je velmi důležité využít stranu
poptávky – tj. kapacitu spotřebitelů – a jsem si jist, že pokud
máme plně dodržet náš závazek ohledně cílů udržitelného
rozvoje na úrovni OSN, je to nezbytné a je třeba, abychom
byli velmi aktivní.“
„Řekl jsem jednoznačně, že jsem přesvědčen, že v řadě
otázek týkajících se udržitelnosti a udržitelného rozvoje
musíme účinně informovat spotřebitele. Je tedy
odpovědnost
společností, aby poskytovaly správné
informace, například … o trvanlivosti, opravitelnosti řady
výrobků, ale také dostupnosti náhradních dílů. A pokud jde
o opravitelnost, dodal bych … oprava třetími stranami
a nikoli nutně společností, která výrobek prodala … Takže ve
všech těchto bodech si myslím, že bude pravděpodobně
nutné přijmout právní úpravu … Prověříme všechny
okolnosti, abychom zjistili, zda dosáhneme pokroku ve snaze
o závazek udržitelnosti. ….“
Plánované zastarávání
„A když mluvíte o plánovaném zastarávání, myslím, že pokud
je skutečně úmyslné, musí se stát trestným činem a orgány
by měly mít možnost jej postihovat. Nedokážeme si
představit, že by uplatňování této logiky záměrného
zastarávání výrobků bylo možné bez jakýchkoli následků.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

ADINA-IOANA VĂLEANOVÁ
Kandidátka na komisařku
Doprava

Kandidátka na komisařku Adina-Ioana Văleanová vystoupila před Evropským parlamentem dne 14. listopadu 2 0 1 9,
aby odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro dopravu a cestovní ruch. Během slyšení
představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak
je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der
Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:


Udržitelná, bezpečná a cenově dostupná doprava.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Esteban Coito Gonzalez
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 629.210 – listopad 2019

CS

IPOL EXPO | Tematické sekce, Oddělení pro podporu evropské správy věcí veřejných

Udržitelná, bezpečná a cenově dostupná doprava
Spolupráce s Evropským parlamentem
„Vím, jak důležité je pro komisařku, aby se opírala o odborné
znalosti a zkušenosti poslanců Evropského parlamentu,
a zavazuji se, že vás budu od samého počátku informovat
o nápadech a projektech a že budeme spolupracovat
v průběhu celé přípravy právních předpisů.“
„Zavazuji se hledat vhodná řešení pro spolupráci se všemi
zúčastněnými stranami, pro spolupráci s Parlamentem při
řešení problémů a nacházení správných způsobů, jak
propojit lidi, dopravovat je, a to za přijatelnou cenu, jak mít
spravedlivou a inkluzivní dopravu včetně letectví.“

„Musíme tedy internalizovat část těchto externalit […],
uživatel musí více přispívat na to, co znečišťuje.“
„Mohu se zavázat a říci, že nevyloučím zdanění, je to
naprosto zřejmé […] zavazuji se, že se soustředím na to, jak
se můžeme vyvíjet a zvyšovat dostupnost vlakové dopravy
prostřednictvím nižší ceny.“
„A pak udržitelná alternativní paliva a poté zdanění, to je vše
v jednání, nechci nic skrývat a zavazuji se, že budu pracovat
na všech těchto návrzích, abychom snížily emise v letectví
a učinili železnici přitažlivějším způsobem dopravy osob
a zboží.“
Rozšíření systému obchodování s emisemi

Strategie pro udržitelnou a inteligentní dopravu

„Součástí mého mandátu, který mi byl svěřen, je snížení
objemu povolenek leteckým společnostem s tím, že
výhledově budou zcela odstraněny, a rozšíření systému
obchodování s emisemi na námořní odvětví, což přinese
cenný pokrok. Obecně by náklady na cesty měli nést
uživatelé, nikoli společnost jako celek.“

„Budu usilovat o snížení environmentální stopy činností
v rámci mobility a dopravy a zajistím, aby naše opatření dále
přispívala ke snižování emisí uhlíku a zlepšování kvality
ovzduší.“

„[…] ETS v letectví povede nutně ke snížení emisí. Máme
systém kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní
letecké dopravě CORSIA: až bude přijat, budeme okamžitě
připraveni jej provádět, abychom mohli emise vyrovnat.“

„Budu podporovat partnerství hodnotových
s průmyslem v rámci Zelené dohody pro Evropu.“

„[…] systém EU pro obchodování s emisemi […] jsem
odhodlána a měli bychom být odhodláni společně zavést
takový nástroj pro snižování emisí i v námořní dopravě.“

„[…] Čeká nás hodně práce pro dopravu a cestovní ruch,
a […] jako komisařka pro dopravu se zavazuji, že při jejím
výkonu budu spolupracovat s Evropským parlamentem,
a budu ji [rozvíjet] a [vést o ní rozpravu] ve sboru komisařů.“

řetězců

„Budu usilovat o to, abychom konečně v plném rozsahu
provedli jednotné evropské nebe […], nebudu prosazovat
názor, že potřebujeme méně letů, ale potřebujeme větší
účinnost, udržitelnost a lepší a účinnější systém řízení
leteckého provozu.“
„Pokud mluvíte o přístavech, řekla bych, že námořní doprava
představuje samozřejmě pro Evropu velký objem obchodu.
Musíme ji chránit, upevňovat ji, učinit udržitelnější,
ekologičtější, ale mělo by se tak stát v rámci pozitivního
řešení – tím, že se stane zelenější a konkurenceschopnější
[…] všechny subjekty ze třetích zemí na našich trzích by měly
dodržovat naše pravidla, a to je něco, co by měla Komise
v rámci své činnosti zajistit.“
„[…] strategie udržitelného plánování městské mobility […]
dala bych přednost evropskému přístupu před přílišnou
roztříštěností, protože roztříštěnost v tomto ohledu má
nepříznivý dopad na cestující v přeshraničním styku […]
uvidíme, jestli bude dále zapotřebí přijímat opatření na
evropské úrovni.“
Internalizace externalit / zdanění energie
„Do roku 2050 chceme být uhlíkově neutrální, a to vyžaduje
další politiky a úsilí.“

PE 629.837

„[…], když budeme zavádět systém EU pro obchodování
s emisemi pro námořní dopravu […], budeme postupovat
obezřetně a snažit se udržet konkurenceschopnost odvětví,
protože to je pro nás rozhodně velmi důležité.“
Využití udržitelných a alternativních paliv pro silniční,
námořní a leteckou dopravu
„Budu spolupracovat s členskými státy a soukromými
investory na zavedení podstatně většího počtu veřejně
přístupných dobíjecích nebo čerpacích stanic. Chci
podporovat využívání udržitelných paliv v silniční, námořní
a letecké dopravě.“
„[…] zavádění udržitelnějších paliv. V námořní dopravě […]
by bylo mým záměrem – závazkem – podporovat ta, která
jsou v této fázi udržitelnější a životaschopnější, a podporovat
nový technologický vývoj, nové výzkumné programy.“
„Takže balíček opatření – důležité je dekarbonizovat, být
šetrnější
k životnímu
prostředí
a neztratit
konkurenceschopnost.“
Digitální inovace a pokračující modernizace klíčových
dopravních systémů
„Musíme plně využít výhod digitalizace, abychom učinili
dopravu bezpečnější, čistší, efektivnější a dostupnější.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
„Vzniká skutečný trh digitálních řešení a já si přeji, aby si EU
na něm uchovala vedoucí postavení: od technologie
distribuovaných databází a digitálního mapování a sledování,
po připojená a automatizovaná vozidla, letadla a plavidla.“
„Potřebujeme integrovat železnici provedením logistických
změn prostřednictvím nových technologií, potřebujeme
otevřená data například týkající se předpokládaných časů
příjezdu a rozhodně potřebujeme nový signalizační systém.“
Sociální rozměr
„Bude to mít dopad na pracovní místa, proto budu
upřednostňovat investice do změn kvalifikace, aby se
například v regionech s automobilovým průmyslem udržela
sociální a ekonomická prosperita.“
„Chci pokračovat v iniciativě platformy nazvané Ženy
v dopravě a chci usilovat o rozvoj potenciálu vyváženého
zastoupení žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen
a mužů.“

„Naše konkurenční výhody můžeme ještě posílit, pokud
zvolíme správný postup v našich mezinárodních orgánech,
jako je Mezinárodní námořní organizace (IMO) a Mezinárodní
organizace pro civilní letectví (ICAO) a dokážeme prosadit
výhody našich úspěšných řešení.“
Spolupráce s klíčovými partnery
„Pak máme dohody a v těch dohodách jsou stanovena
pravidla, která je třeba vymáhat. A jsem přesvědčena, že
potřebujeme rovné podmínky pro naše společnosti a pro ty,
kteří vstupují na náš trh […] To bude trvalou součástí naší
práce.“
„[…] Musíme prosadit hospodářskou soutěž na trhu,
abychom vytvořili vhodný systém cen […] Hodlám sledovat
a posoudit, co přesně se děje a co není prováděno a pokusit
se prosadit provádění.“
„[…] Tam, kde nebude dosaženo pokroku, samozřejmě
přijde řízení o nesplnění povinnosti.“

„Musíme [lidem] vysvětlovat a získat jejich podporu, aby se
nebáli, že moderní budoucnost v dopravě bude znamenat, že
někdo zůstane opominut. Plně se zapojím do tohoto
přístupu a navážu na veškeré již probíhající činnosti.“

„Všichni víme o této sporné záležitosti týkající se letiště
v Gibraltaru […], samozřejmě není pochyb o tom, že pokud
dojde k brexitu, budu komisařkou pro členské státy Evropské
unie.“

„Letectví je velmi konkurenceschopné … Potřebujeme
zapojit všechny subjekty, členské státy, letecké společnosti,
sdružení letových posádek, organizace zaměstnanců
a zaměstnavatelů i Parlament … Vlastně se chystám říct, že
přijmu veškerá nezbytná opatření, ať už legislativní či jiná,
k vyřešení všech těchto nedostatků, všech těchto problémů.“

Transevropské dopravní sítě

„Chci spolupracovat se svými [kolegy komisaři], aby přijali
vhodná opatření v různých oblastech za účelem ochrany
pracovníků nebo pracovního prostředí v dopravě před
podvody a zneužitím či před špatnými pracovními
podmínkami. „Takže je to – abych tak řekla – humanistický
závazek.“
Vojenská mobilita
„Dopravní infrastruktura má zásadní význam pro zajištění
evropské obranné strategie. Při provádění investic do
infrastruktury bychom neměli opomíjet zvýšenou mobilitu
našich jednotek a vybavení, přičemž velkou příležitostí pro
naši Unii představují zařízení dvojího užití pro civilní
a vojenské účely a měla by se tedy stát strategickou volbou.“
Vedoucí úloha na mezinárodních fórech
„Globální myšlení je vizí nově zvolené předsedkyně a jednou
ze zásad geopolitické Komise. To je přesně to, co
potřebujeme. Potřebujeme, aby si Evropa uchovala svůj
multilateralismus na světové scéně. Ve vztahu k dopravě to
znamená, že Evropa se musí stát centrem pro všechny
sousední regiony, a co je důležitější, pro globální
dodavatelské řetězce a pohyb cestujících, což bude nesmírně
důležité pro naši konkurenceschopnost.“

„Jsem proti škrtům v rámci současného víceletého finančního
rámce (VFR) a zavazuji se před vámi, že budu hájit rozpočet
na Nástroj pro propojení Evropy v příštím finančním rámci.“
„Musíme dokončit základní síť, musíme podporovat úlohu
letišť a přístavů v regionálních a místních lokalitách.“
„V roce 2021 také provedeme revizi pokynů pro 20 sítí, vím,
že máme závazek […], musíme lépe přispívat k projektům
vznikajícím v rámci této sítě, zejména v železniční dopravě.“
„[…] zavést jediný orgán, který by řešil všechny postupy […],
mohlo by to vést ke vzniku dodatečné byrokracie […], což
nechceme, a také zkrátit některé lhůty, například dva roky na
provedení.“
Chybějící propojení infrastruktury a konektivity
„Musíme tedy na jedné straně investovat do samotné
infrastruktury – do multimodality.“
„Konektivita zůstává tím nejdůležitějším a my do ní budeme
investovat. Jak jsem již zmínila, místní a regionální letiště
a přístavy bude třeba dále podpořit v rámci politiky
hospodářské soutěže Evropské unie.“
„Upřednostňuji noční vlaky, pokud mají opodstatnění
z hlediska hospodářské soutěže a závazek veřejné služby lze
použít u nočních vlaků.“
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Cenově dostupná, spolehlivá a dostupná doprava pro
všechny
„Chci propagovat mobilitu jako službu, tak aby byly
alternativy k běžným soukromým automobilům dostupnými,
upravit infrastrukturu a přijmout inteligentní řešení založená
na spolupráci.“
Bezpečnostní normy
„25 000 úmrtí na silnicích ročně je prostě nepřijatelné. Měli
bychom sdílet cíl snížit do roku 2030 o polovinu počet úmrtí
a vážných zranění ve srovnání s rokem 2020. Využiji veškeré
dostupné zdroje, abych přesvědčila ministry, investory
a projektanty, aby tento slib v oblasti bezpečnosti trvale
internalizovali, v tomto úsilí budu potřebovat vaši podporu.“

„Myslím, že jsme odhodláni dosáhnout nulové vize, to
znamená do roku 2050 už žádná úmrtí na silnici. Existuje
strategie, kterou zavedeme, a já mám v plánu ji rozhodně
podporovat.“
Práva cestujících
„Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace musí
mít možnost pohybu stejně snadnou jako všichni ostatní.
Osoby žijící v odlehlých oblastech musí být lépe napojeni na
naši dopravní síť … Evropa má dnes velmi komplexní rámec
práv cestujících, musíme jej však dále rozvíjet.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

HELENA DALLIOVÁ
Kandidátka na komisařku
Rovnost

Kandidátka na komisařku Helena Dalliová vystoupila před Evropským parlamentem dne 2. října 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, Výboru pro
zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Během slyšení pře dstavila
řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:





Boj proti diskriminaci a směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem,
Práva osob se zdravotním postižením,
Strategie EU pro rovnost žen a mužů a mezinárodní partnerství: posílení postavení žen a dívek,
Spolupráce s Evropským parlamentem a dalšími komisaři.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Tematická sekce Hospodářské a vědecké politiky
Autoři: Martina Schonard / Susanne Kraatz
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.919 – říjen 2019
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Boj proti diskriminaci
Rovnost pro všechny
„Chci svou práci zaměřit zejména na tři oblasti: boj proti
diskriminaci v každém smyslu; začlenění a posílení postavení
žen; podpora rovnosti a plné účasti. To vše pro ženy a muže,
rasové a národnostní menšiny, náboženské a nenáboženské
menšiny, osoby se zdravotním postižením, starší a mladší
osoby a osoby LGBTI.“
Právní předpisy v oblasti rovnosti žen a mužů
„Udělám vše, co je v mých silách, abych prosadila klíčové
právní předpisy v oblasti rovnosti žen a mužů.“
„Jako ministryně jsem se účastnila nekonečných rozprav
v Radě o návrzích, které jsou už příliš dlouho blokovány.
Horizontální antidiskriminační směrnice byla navržena před
více než 11 lety. Směrnice o ženách v řídících a dozorčích
orgánech pochází z roku 2012. Návrh na přistoupení EU
k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám
a domácího násilí pochází z roku 2016. Jak to mám vysvětlit
našim občanům? Pokud by se mi v tomto rámci nepodařilo
odstranit zbývající překážky a přesvědčit zbývající skeptické
členské státy v Radě, nebudu váhat a budu hledat nová
opatření a předložím návrhy nových právních předpisů.“
Směrnice o rovném zacházení (antidiskriminační
směrnice)
„Nejprve počkám na výsledek zasedání Rady pro
zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele
dne 24. října, na níž bychom měli projednávat tuto
antidiskriminační směrnici, a podle toho budu postupovat
dále. Hodlám tuto směrnici odblokovat.“

Rámcová strategie integrace Romů
„Tento rámec se chýlí ke konci a čeká nás přezkum této
strategie. Proto chci navštívit některou romskou osadu,
abych se dozvěděla více o tom, čeho se bude můj přezkum
týkat, a vyhodnotíme, jak nejlépe postupovat, pokud jde
o následná opatření. Rámec po roce 2020 se bude také více
zaměřovat na protiromské smýšlení. Mohu vás ujistit, že
v této oblasti bude vykonáno hodně práce.“

Práva osob se zdravotním postižením,
Provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením
„Zavazuji se, že udělám vše, co je v mých silách, abych
zajistila, že Úmluva OSN o právech osob se zdravotním
postižením bude prováděna v plném rozsahu a bez výjimek.
Rovněž zajistím, aby došlo k začleňování hlediska
zdravotního postižení, a to i prostřednictvím pracovní
skupiny, a také rozšířím zásadu šetření v oblasti rovnosti.
Navíc, jak jsem už měla příležitost vám říct, budu velmi úzce
spolupracovat s meziskupinou pro osoby se zdravotním
postižením a s Evropským fórem zdravotně postižených.“
Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním
postižením 2010–2020
„Jak jsem řekl, nyní vyhodnotíme strategii, abychom zjistili,
co se stalo, co je třeba udělat a co je třeba udělat lépe.“
Začleňování hlediska zdravotního postižení
„Budu upřednostňovat začleňování osob se zdravotním
postižením. Zajistím, aby byla hlediska zdravotního postižení
zohledněna ve všech odvětvových právních předpisech EU.“

„Jak víte, je to samozřejmě náročný úkol, protože v Radě se
vyžaduje jednomyslnost, ale promluvím se všemi dotčenými
ministry, protože musíme najít cestu vpřed rychle.“

„Ano, zdravotní postižení bude tvořit součást strategie EU
pro rovnost žen a mužů, protože se tu opět vracíme k otázce
začleňování.“

„Vysvětlím, že sexuální orientace není volba, takže pokud je
to důvod, proč je směrnice blokována, budu chtít znát
důvody.“

Vetování návrhů Komise

Horizontální podpora rovnosti
„Cesta budoucího vývoje je začleňování hlediska rovnosti.“
Pracovní skupina pro otázky rovnosti
„Během prvních tří měsíců mandátu této Komise zřídím
pracovní skupinu pro otázky rovnosti tvořenou vysokými
úředníky všech generálních ředitelství. Bude pověřena
náročným úkolem rychle vytvořit průřezový přístup
k rovnosti v rámci všech politik EU.“

PE 629.837

V odpovědi na otázku, zda je připravena vetovat každý návrh
Komise, který bude v rozporu s právem na začlenění, zda je
připravena zastavit všechny právní návrhy, které brání
v začleňování, a zda bude vetovat návrhy Komise, jež by se
týkaly případného porušení Úmluvy OSN o právech osob se
zdravotním postižením, nově zvolená komisařka řekla:
„Moje odpověď zní ano.“

Strategie EU pro rovnost žen a mužů
„Předložím novou evropskou strategii pro rovnost žen
a mužů, která bude zahrnovat nové legislativní návrhy stejně
jako politická opatření podporující začlenění.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

„[…] tato strategie pro rovnost žen a mužů bude obsahovat
transparentnost v odměňování, genderovou účast, rozdíly ve
výši důchodů žen a mužů a násilí na ženách. Bude se zabývat
genderovými stereotypy, protože, jak víte, je zbytečné
vytvářet zákony, pokud nezměníme postoje a pokud
nezměníme kulturu, takže budeme mít zvláštní oddíl
věnovaný genderovým stereotypům. Jedna kapitola bude
rovněž věnovaná rovnováze mezi pracovním a soukromým
životem.“
„Budu také přihlížet k názorům zúčastněných stran.“
Rozdíly v odměňování žen a mužů
„Během prvních 100 dnů funkčního období Komise stanoví
politické směry, abychom podnikli úkony potřebné
k zavedení závazných opatření v oblasti transparentnosti
v odměňování. Ta budou klíčem k naší práci a stanou se
součástí komplexní politiky na řešení rozdílů v odměňování
žen a mužů. To znamená, že musíme čelit přetrvávajícím
stereotypům,
posilovat
postavení
žen
v pozicích
s rozhodovacími pravomocemi, zajistit provádění a využívání
práv stanovených ve směrnici o rovnováze mezi pracovním
a soukromým životem (zejména ze strany otců) a bojovat
proti rozdílům ve výši důchodů žen a mužů v důsledku
neplacené práce.“
„Budu trvat na tom, abychom nadále pokračovali v úsilí
v oblastech rozdílů v odměňování žen a mužů a rozdílů ve
výši důchodů žen a mužů.
Ve strategii pro rovnost žen a mužů bude také oddíl týkající
se transparentnosti v odměňování a opatření k zajištění
stejné odměny za práci stejné hodnoty. Víme, že tento rozdíl
v odměňování žen a mužů vede k rozdílu ve výši důchodů
žen a mužů, který může dosahovat až 36 %.“
„Ano, samozřejmě, sociální partneři jsou velmi důležití […],
protože jsou součástí této politiky, tohoto návrhu, který
budeme představovat.“
„A ano, samozřejmě budeme mít měřítka a ukazatele,
abychom viděli, jak můžeme postupovat a hodnotit výsledky
a provádět přezkum, doplňovat a zlepšovat.“
Směrnice o ženách v řídících a dozorčích orgánech
„Ano, určitě budu usilovat o odblokování směrnice o ženách
v řídících a dozorčích orgánech. […] budu jednat s členskými
státy a přesvědčím je o přidané hodnotě, kterou přinese
odblokování tohoto návrhu v Radě.“
„Myslím, že se jedná o vyvážený návrh a hodlám se sejít se
všemi ministry, kteří mají k tomuto návrhu výhrady
a prosazují v Radě obecný přístup.“
Vykořisťování pracovníků v cizí domácnosti
Ve své odpovědi na otázku, zda má v úmyslu přijmout
opatření ke zlepšení pracovních podmínek pracovníků v cizí
domácnosti, včetně migrujících žen, odpověděla:
„Ano, samozřejmě, toto je oblast, která by měla být řešena
a budeme ji řešit […] místem, kde můžeme spolupracovat, je
pracovní skupina.“

„[…] existuje směrnice o rovném zacházení s osobami bez
ohledu na jejich rasu nebo etnický původ […], ochranu
máme, ale musíme nalézt způsob kontroly provádění této
směrnice. Proto bych měla v této oblasti spolupracovat i
s dalšími komisaři.“
Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů
„Budu se této problematice dále věnovat a také vytvořím
nezbytné nástroje, aby se začleňování hlediska rovnosti žen
a mužů do všech politik EU posunulo na jinou úroveň. Jak
víte, bude to také náplň činnosti pracovní skupiny, která
bude působit napříč generálními ředitelstvími, aby bylo
vidět, že se začleňování hlediska rovnosti žen a mužů také
skutečně projevuje v praxi.“
Genderové stereotypy
„Stereotypizace je velmi závažným problémem a ve
skutečnosti tvoří součást naší strategie pro rovnost žen
a mužů.“
„Po celou dobu výkonu svého mandátu hodlám usilovat
o posilování postavení žen a společně s členskými státy se
hodlám věnovat řešení problematiky genderových
stereotypů.
„Pokud jde o skleněný strop, ano, tento jev ještě do značné
míry nevymizel. […] jsem pevně přesvědčena, že bychom
měli odstranit stereotypy a přivést více žen do přírodních
věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM).
Mimochodem, shodou okolností jsem jednou z propagátorek
Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě v OSN. […] Obory
STEM jsou blízko mému srdci stejně jako úsilí o prosazení žen
a dívek do oborů STEM – dívky, aby si zvolily tyto obory pro
studium, a ženy, které už v oborech STEM působí, aby získaly
rozhodovací pozice.“
Barcelonské cíle: péče o děti
„[…] ve spolupráci s členskými státy se postaráme o […]
zlepšení zařízení péče o děti a pečovatelských zařízení.“
Helena Dalliová ve své odpovědi na otázku týkající se
strategie Komise pro dosažení barcelonských cílů uvedla:
„Ano, na tom musíme pracovat. Musíme najít způsoby, jak
dosáhnout alespoň dostupné péče o děti.“
„Určitě budu vyvíjet tlak […], abychom získali finanční
prostředky, které umožní přijmout opatření, jež pomohou
lidem získat dostupnou péči o děti.“
Práva v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví
„Jsem přesvědčená feministka a máte mé slovo, že udělám
vše, co je v mých silách, abych chránila sexuální
a reprodukční zdraví a práva. Budu proto spolupracovat
s pracovní skupinou pro začleňování hlediska sexuálního
a reprodukčního
zdraví
a práv,
zejména
v dialogu
s komisařkou pro zdraví.“
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„Musíme také splnit cíle udržitelného rozvoje OSN v oblasti
zdraví žen a univerzálního přístupu k péči v oblasti
sexuálního a reprodukčního zdraví a plánování rodiny
a vzdělávání.“

Směrnice o rovnováze
a soukromým životem

mezi

pracovním

Provádění
„Jako komisařka pro rovnost budu pečlivě sledovat, zda je
směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým
životem ve všech členských státech plně a řádně
prováděna.“
„Budu sledovat členské státy, abych viděla, jak provádějí
tuto směrnici, a možná budeme i pořádat pracovní setkání
a prezentace s cílem zvýšit povědomí o této otázce
a upozornit na přidanou hodnotu, kterou směrnice
představuje pro pracoviště. Mám v úmyslu na toto
zvyšování povědomí zaměřit financování EU.“
Ve své odpovědi na otázku, jak by navrhla řešit
nevyváženost mezi ženami a muži při čerpání dovolené za
účelem výkonu péče, a co navrhuje, aby rodiny neriskovaly
při čerpání rodičovské dovolené chudobu, a jakým
způsobem se bude snažit přimět členské státy, aby zajistily
důstojnou úroveň odměny za tuto dovolenou, kandidátka
na komisařku řekla:

Reyndersem. Můžeme posílit nelegislativní opatření v boji
proti násilí na ženách, ale dala bych přednost ratifikaci
úmluvy EU.“
„Ano, to bude samozřejmě součástí strategie pro rovnost
žen a mužů. Do strategie hodláme zahrnout rovněž násilí
páchané na ženách on-line.“

Mezinárodní partnerství: Posílení postavení žen
a dívek
„Zajistím, aby byl Evropský parlament pravidelně
informován, zejména před významnými událostmi a
v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblastech
spadajících do mé působnosti.“

Spolupráce s Evropským parlamentem
„Mám v úmyslu spolupracovat s vámi, poslanci Evropského
parlamentu
a také
s členskými
státy
a občanskou
společností. Mám v úmyslu spolupracovat se všemi, bez
jakéhokoli obviňování, abychom tuto oblast vyzdvihli jak
v rámci Evropské unie, tak mimo ni.“
„Chci spolupracovat s každým z vás v oblastech vašeho
zájmu.“

Spolupráce s ostatními komisaři

„Je zřejmé, že chceme udělat více a, jak jsem uvedla, do tří
let bude [směrnice] přezkoumána.“

„Kandidát na komisaře Schinas a já se shodujeme v tom, že
rovnost je evropským způsobem života.“

„Jakmile provedeme přezkum směrnice, získáme přehled
o jejím fungování, a pokud nalezneme prostor pro její
otevření – což je pravděpodobné –, budeme přitom
zohledňovat návrhy, které předkládáte.“

„O otázkách [ve směrnici o rovnováze mezi pracovním
a soukromým životem], které jste zmínil, budu jednat
s kandidátem na komisaře Schmitem, přičemž můžeme
diskutovat o těchto pracovních podmínkách, které jste
zmínil, a uvidíme […], jaké návrhy pro budoucí vývoj
budeme moci předložit.“

Násilí na základě pohlaví a lepší podpora obětem
„Nejprve bych se [spíše] soustředila na ratifikaci Úmluvy
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám
a domácího násilí. Zaměřme se nejprve na to, ale musím
také říci, že učinit z násilí páchaného na ženách evropský
trestný čin také vyžaduje jednomyslnost, takže jsme
v podstatě ve stejném postavení. Můžeme také posílit
směrnici o právech obětí – a v této otázce budu muset
spolupracovat s kandidátem na komisaře

„Ve skutečnosti jsem už s kandidátem na komisaře
Schmitem o těchto skutečnostech [nejisté zaměstnání žen]
hovořila.“
„Můžeme také posílit směrnici o právech obětí – v tom budu
muset
spolupracovat
s kandidátem
na
komisaře
Reyndersem.
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

THIERRY BRETON
Kandidát na komisaře
Vnitřní trh

Kandidát na komisaře Thierry Breton vystoupil před Evropským parlamentem dne 14. listopadu 2019, aby odpověděl
na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) a Výboru pro vnitřní
trh a ochranu spotřebitelů (IMCO). Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu.
Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou
předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:




Digitální ekonomika a společnost,
Evropský průmysl připravený na budoucnost a jednotný trh a
Obranný průmysl a vesmír.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autoři: Mariusz Maciejewski, Frédéric Gouardères, Arthur-Edouard Hess
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 642.340 – listopad 2019
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Digitální ekonomika a společnost

„Umělá inteligence pro průmysl je naprosto zásadní téma,
které přesahuje oblast průmyslu 4.0.“

Posílení evropské technologické svrchovanosti

„Mohu vám
Američanům
a doufám, že
všech čtyř
přesvědčen.“

„Je naléhavě třeba, abychom připravili budoucí růst tím, že
budeme dnes investovat do kritických technologií
budoucnosti. Mám na mysli samozřejmě technologie 5G, ale
je také třeba začít se připravovat na 6G, umělou inteligenci,
cloudové technologie a už nyní na éru post cloudového
computingu, edge computingu, internetu věcí, a nesmíme
zapomínat na kybernetickou bezpečnost, technologie
distribuovaných databází […]. A také – pro ty, kteří mě znají,
to asi nebude překvapení – kvantové technologie.“
„Pokud jde o strategickou svrchovanost, musíme spolu
s Mariyí Gabrielovou urychlit přípravu Evropské rady pro
inovace, která je něco jako evropská varianta Agentury
ministerstva obrany USA pro pokročilé výzkumné projekty
DARPA, kterou na našem kontinentu potřebujeme.“
„Budeme muset obnovit rozsáhlé investice do klíčových
technologií. To se bude samozřejmě týkat veškerého
průmyslového vlastnictví, ale také kybernetické bezpečnosti,
protože v této oblasti se kybernetická bezpečnost stane
zásadní otázkou.“
„Zaprvé je naprosto nezbytné diverzifikovat zdroje
zásobování. Připomínám vám, že v roce 2017 byl zveřejněn
seznam 27 kritických surovin. Nové zveřejnění se očekává
v roce 2020, budu se tomu věnovat, protože to je téma, které
znám dobře. Budu se tím zabývat velmi brzy.“
Umělá inteligence a nový akt o digitálních službách
„Během 100 dní proto představíme s Margrethou
Vestagerovou evropský rámec v oblasti umělé inteligence.
Chci ji doplnit o evropskou strategii pro vytvoření
společného trhu s údaji.“
„Neříkám, že za těch 100 dní budeme mít regulaci.“ Uvidíme,
co na to řekne sbor komisařů, uvidím, co se stane. Budu tu
myšlenku rozhodně podporovat, ale prozatím nebudu
hovořit o nařízení. Nejprve bych chtěl, abychom hledali
společně, abychom měli společnou vizi, kterou bych s vámi
mohl samozřejmě sdílet. Během těchto sto dnů budeme
hodně konzultovat a Parlament bude do této reflexe plně
zapojen, protože zastupujete 511 milionů našich
spoluobčanů, vaše slovo má váhu, budeme vám naslouchat,
to je jisté. Zapomínat samozřejmě nesmíme ani na politické
směry, abychom věděli, co můžeme dělat a co nikoli […].“
„Data jsou můj život, takže si můžete být jisti, že chci Evropu,
která má své údaje pod kontrolou, která je také umí sdílet na
základě jasných kritérií, zejména s ohledem na současný
průmysl, což bude nezbytné pro internet věcí a průmysl 4.0.“

PE 629.837

říct, že válka o umělou inteligenci proti
a Číňanům není vůbec prohraná. Jsem zde
v tomto boji mi budou stát po boku lidé ze
koutů kontinentu. Jsem o tom hluboce

„Děkuji vám, že jsem to mohl vyjasnit. Považuji za svou
povinnost, abych [ustanovení o omezené odpovědnosti
podle
směrnice
o elektronickém
obchodu]
nijak
nezpochybnil.“
„[Výhled do budoucnosti] zahrnuje také vývoj pravidel
vnitřního trhu, který je třeba doplnit s ohledem na skutečné
potřeby našich podniků. To provedeme prostřednictvím aktu
o digitálních službách s cílem zavést regulaci zejména
velkých digitálních platforem.“
„[…] když mluvíme aktu o digitálních službách a možné
úpravě směrnice o elektronickém obchodu, [… tak se]
samozřejmě nechystáme zavádět žádný obecný dohled,
žádný přezkum zásady původu ani změnu odpovědnosti.
Samozřejmě budeme se zabývat otázkou povinností
a odpovědností platforem.“
„Zavedu akční plán pro sdělovací a audiovizuální prostředky.“
Jednotný trh s kybernetickou bezpečností a společná
kybernetická jednotka
„Rozměr kybernetické bezpečnosti je přirozeně nezbytný,
abychom zabránili tomu, že jednoho dne dojde ke zničení
našeho informačního prostoru. Jak všichni víte, toto téma je
mi blízké už dlouhou dobu a hodlám se mu osobně věnovat
v rámci všech složek portfolia. Týká se všech činností
vnitřního trhu v celém rozsahu. Má tedy jednoznačně
strukturální rozměr.“
„Budeme se muset zabývat problémem kybernetické
bezpečnosti, a to i ve výrobním odvětví […]. Takže
kybernetická bezpečnost je něco, na čem s vámi chci
opravdu spolupracovat, protože si myslím, že musíme
pokročit dále.“

Evropský průmysl připravený na budoucnost
a jednotný trh
Dlouhodobá
průmyslu

strategie

pro

budoucnost

evropského

„V tomto ohledu budu usilovat o tři hlavní priority. První je
modernizace jednotného trhu. Čeká nás ještě hodně práce
a my to víme. Potřebujeme dostatečné kritické množství.
Hranice musí být samozřejmě sníženy […].“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

„V tomto portfoliu je naprosto zásadní, že všechna odvětví
naší hospodářské činnosti jsou dotčenými ekonomikami –
veškeré možné služby, průmysl (a průmysl samozřejmě
z 99,8 % tvoří malé a střední podniky, ale jsou to také kulturní
odvětví a samozřejmě cestovní ruch) – na všechny mají vliv
digitální technologie. Moje úloha tedy ve skutečnosti bude
zapojit se v každém směru a pomoci transformovat všechna
naše odvětví.“
Oběhové hospodářství
„Spolu se všemi svými kolegy ve sboru komisařů budu
přispívat k ambiciózní Zelené dohodě, abychom učinili
Evropu do roku 2050 prvním uhlíkově neutrálním
kontinentem. A společně s Fransem Timmermansem spojíme
průmyslový pilíř „Zelené dohody“, novou strategii pro
oběhové hospodářství, strategii zaměření se na politiku
zadávání veřejných zakázek nebo přechod na vozidla
s nulovými emisemi, protože se musíme poučit ze situace
kolem dieselgate a překonat ji.“
„Pokud jde o zbytek, zelená politika tvoří hlavní složku mé
činnosti. Řekl jsem, že vynaložíme rozsáhlé investice do
přechodových technologií […], což je téma, kde Evropa
může a musí vyhrát a také vyhraje.“
Strategie pro malé a střední podniky a zmocněnec pro
malé a střední podniky
„Mou úlohou bude také chránit malé a střední podniky,
začínající podniky a podporovat nové formy zaměstnání
zajištěním spravedlivé hospodářské soutěže s „giganty“
z jiných kontinentů, a zejména zajištěním toho, aby byla
dodržována sociální práva všech.“
„Musíme malým a středním podnikům pomoci přizpůsobit
se, ale také zjednodušit jejich život, a to všemi prostředky,
aby mohly růst na vnitřním trhu a skrze něj, například tím, že
jim usnadníme přístup k účelovému financování, zadávání
veřejných zakázek nebo jim pomůžeme chránit jejich
znalosti.“
„[Pět složek strategie pro malé a střední podniky:] Prvním
bodem je odstranění regulačních a administrativních
překážek. Druhým bodem je zlepšení uplatňování směrnice
o opožděných platbách. Ty stále představují důvod téměř
30 % úpadků malých a středních podniků. Třetím bodem je
aktivní podpora financování malých a středních podniků.
A nástroje máme k dispozici a bude jich více. Čtvrtým bodem
je přizpůsobení jednotného trhu specifickým potřebám
malých a středních podniků, mluvili jsme o překážkách.
A pátým bodem je rozvoj dovedností, zejména digitálních
dovedností. Už jsem to říkal a je to velmi důležité.
Ještě jsem o ní nemluvil, ale i ta je velmi důležitá:
udržitelnost.
Protože,
když
samozřejmě
mluvíme
o budovách, zahrnuje to vše související s izolací, budovy
s nulovou spotřebou energie, nulové emise CO2 . To vyžaduje

hodně dovedností. O tomto tématu jsme už jednali
s komisařem Nicolasem Schmitem; samozřejmě budeme na
tomto posledním bodu spolupracovat. A znovu opakuji, ale
je to důležité téma, zmocněnce pro malé a střední podniky
jsme dosud nejmenovali, samozřejmě, ještě jsem s nikým
nemluvil, je to velmi předčasné – bude plnit velmi důležitou
úlohu vyslance Komise v terénu.“
Každodenní fungování jednotného trhu
„Budu usilovat o […] modernizaci vnitřního trhu. Čeká nás
ještě hodně práce. Potřebujeme dosáhnout kritického
množství. Je zřejmé, že musíme omezit překážky […].“
„[…] všechna odvětví naší ekonomiky […] jsou ovlivňována
digitálními technologiemi. Mojí úlohou proto bude pomáhat
průmyslu jako celku v transformaci.“
„Pokud jde o jednotný trh v rámci tohoto portfolia,
představuji si jej jako třítaktní motor spočívající v ochraně,
transformaci a výhledu do budoucnosti.“
„Především ochrana vnitřního trhu a s ním související
pravidla umožňují, aby byly každý den prodávány
a kupovány miliony výrobků a současně zajišťují ochranu
spotřebitele. Tato ochrana vnitřního trhu se rovněž vztahuje
na evropské pracovníky, kteří mohou svobodně poskytovat
své služby ve všech členských státech Unie díky tomu, že je
uznávána jejich odborná kvalifikace.“
„Musíme rovněž zajistit řádné uplatňování pravidel vnitřního
trhu, aby mohla nadále podporovat konvergenci a růst všech
zemí v rámci Unie. Zdůrazňuji, že všech zemí, aniž budou
dotčena práva pracovníků a jejich pracovní podmínky.
„Rovněž zajistím, aby vnitřní trh poskytoval ochranu před
vnější hospodářskou soutěží, bude-li nekalá.“
„To vyžaduje, abychom byli předvídaví a provázeli tuto
transformaci, což také bude představovat příležitost, jak
pomoci všem, kteří potřebují získat kvalifikaci nebo se
rekvalifikovat či změnit kvalifikaci pro nová pracovní místa.
Třetí výzva – sociální výzva – bude pro mé portfolio stejně
důležitá jako obě další výzvy: environmentální a digitální.“
„Rád bych velmi zřetelně uvedl, že jsem proti vytváření
jakýchkoli nových překážek. Je to citlivé téma. Už jsme byli
několikrát svědky toho, jak byly vytvářeny překážky a některé
státy nehrály podle pravidel. Budu proto podporovat
Parlament ve snaze zajistit dodržování pravidel.“
„Rád bych jasně uvedl, že nehodlám znovu otevírat směrnici
o službách. […] Mám však v plánu zlepšit její provádění,
protože směrnice je platná a měla by být uplatňována
v souladu s pravidly.“
„Budu bojovat proti regionálnímu protekcionismu.“
„S radostí přijímám povinnost [odstranit
poskytování přeshraničních služeb].“

překážky při
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Rovné podmínky
„Dovolte mi říci, že musíme podpořit novou strategii růstu
pro Evropu. Jednotný trh by měl mít příznivá pravidla pro
všechny společnosti – a zdůrazňuji, že všechny společnosti.
Malé, střední a velké.“

Obranný průmysl a vesmír
Dohled nad Evropským obranným fondem
„Téma obrany bude samozřejmě nesmírně důležitým, a to
díky Evropskému obrannému fondu, který bude přínosem
pro všechny malé a střední podniky, tomu budu věnovat
zvláštní pozornost.“
Silný a inovativní kosmický průmysl
„Dovolte mi to říci jasně: kosmický průmysl má naprosto
zásadní význam. Evropa je z hlediska vesmíru druhým
největším kontinentem na světě, a tak to i zůstane. To má
zásadní význam pro naši autonomii, pro naši nezávislost.“
„Schopnost létat do vesmíru v důsledku znamená ukázat
ambice v obranném průmyslu, v oblasti vesmíru. Evropa musí
mít samozřejmě autonomní přístup do vesmíru, ale musí
i nadále investovat do systémů světové úrovně, jako je

Copernicus nebo Galileo. Na tom budu samozřejmě
pracovat.“

Cestovní ruch
„Naším cílem musí být vytvoření […] strategie hodnotového
řetězce a hodnotových řetězců ve všech odvětvích [včetně]
cestovního ruchu, které budou muset provázet transformaci
celého ekosystému v situaci hromadného cestovního ruchu
a vzniku nových platforem, tak aby si Evropa jako destinace
udržela první místo v celosvětovém cestovním ruchu.“

Střet zájmů a etika
„To znamená, že jsem na trhu prodal všechny akcie, které
jsem vlastnil, ještě než jsem k vám přišel. Také jsem se vzdal
všech svých funkcí, říkám všech. […] K tomu chci také říci
jasně: taková možnost vůbec nepřipadá v úvahu. V Evropské
komisi existují pravidla, která tyto problémy předpokládají.
Jedná se konkrétně o čl. 2 odst. 6 a článek 4 Kodexu chování
komisařů. Stejně jako všichni ostatní komisaři je budu
respektovat důsledně a transparentně. Jak je tedy stanoveno
v kodexu chování, v souvislosti s jakoukoli finanční záležitostí
přímo související se společností, kterou jsem právě opustil,
nebo s některou z jejích dceřiných společností, po dohodě
s předsedkyní se automaticky zřeknu účasti.
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

YLVA JOHANSSONOVÁ
Kandidátka na komisařku
Vnitřní věci

Kandidátka na komisařku Ylva Johanssonová vystoupila před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci.
Během slyšení představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují
k jejímu portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise
Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Obecný přístup,
 Společné evropské hodnoty,
 Nový začátek v otázce migrace a
 Vnitřní bezpečnost.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Občanská práva a ústavní záležitosti
Autor: Udo Bux
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 621.922 – říjen 2019
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Obecný přístup
„Zavazuji se, že v oblastech, na které se vztahuje moje
portfolio, budu vytvářet řádné a na důkazech založené […]
politiky. Mým záměrem je uplatňovat na přípravu budoucích
návrhů v rámci mého portfolia zásady zlepšování právní
úpravy.“
„[…] je pro mě důležité uplatnit hledisko rovnosti žen a mužů
ve všech činnostech, které budeme provádět.“

Společné evropské hodnoty
„Evropská unie je založena na hodnotách, a ty musí tvořit
naše hlavní zásady. Budu tyto hodnoty nejen hájit a hlasitě se
jich zastávat v rámci Evropské unie, ale i ve zbytku světa. Pro
mě je zásadní chránit naše demokracie před populismem
a extremismem a stále hovořit o lidských právech.“
„Nejvlastnější zájem dítěte a hledisko rovnosti žen a mužů
jsou předpoklady toho, co děláme, a musí být přítomny ve
všech našich politikách – o tom vás ujišťuji.“

Odstranění
a navracení

mezer

mezi

pravidly

v oblasti

azylu

„I když se musíme řídit našimi hodnotami a dostát právní
odpovědnosti vůči těm, kteří potřebují mezinárodní ochranu,
musíme také zajistit, aby byli ti, kteří nejsou způsobilí
k pobytu, navraceni. V loňském roce se ve skutečnosti vrátila
pouhá třetina těch, kterým bylo nařízeno odejít.“
„Ano, vystupňuji úsilí v oblasti navracení. Myslím, že […]
potřebujeme jasnější pravidla, musíme mít lepší procesy
a musíme odstranit mezery mezi těmi, kteří jsou způsobilí
k pobytu, a těmi, kteří se musí vrátit.“
„Myslím, že bychom měli uzavřít více dohod o zpětném
přebírání osob se třetími zeměmi. Jedná se o velmi důležitý
aspekt, k jehož vybudování může Komise přispět. Vím, že
v některých případech mají členské státy uzavřeny své vlastní
dohody, a myslím, že potřebujeme také spolupráci mezi
Komisí a členskými státy, abychom nalezli co nejúčinnější
způsob zpětného přebírání, protože to je potřeba.“
Pátrání a záchrana

Nový začátek v otázce migrace
Nový pakt o migraci a azylu
„Mojí nejvyšší prioritou […] je vypracování nového paktu
o migraci a azylu. Bude to obtížné, ale […] možnost selhání si
nemůžeme dovolit […] Potřebujeme společný evropský pakt
o migraci a azylu.“
„Musím se spoléhat na ochotu členských států přijmout
přesídlené migranty. V posledních letech jsme v EU dosáhli
navýšení počtu přesídlených osob. Na to jsem hrdá. Myslím,
že bychom tímto způsobem měli pokračovat dále […]“
„[…] chtěla bych říci jasně jednu věc: mechanismus
solidarity není v Evropské unii dobrovolný a ani by být
neměl.“
Obnovení reformy pravidel v oblasti azylu
„[…] každý členský stát je povinen přijmout své žádosti
o azyl, zpracovat tyto žádosti a určit, zda se lidé mají vrátit,
nebo zda není možné navrácení provést s ohledem na
zásadu nenavracení. […] Komise může členským státům při
řešení tohoto problému pomoci a usnadnit je, ale […] Je to
záležitost každého členského státu. To nemůže udělat
Komise.“

„Klíčovým prvkem nového paktu o migraci a azylu bude
udržitelnější, spolehlivější a trvalejší přístup k pátrání
a záchraně. Mám jasný mandát najít náhradu za řešení ad
hoc.“
„Vím, že Parlament požadoval nějaké zpřesňující pokyny
s cílem vyjasnit, že skutečná humanitární pomoc by nikdy
neměla být kriminalizována. Těším se, až se na tuto záležitost
zaměřím podrobněji a myslím, že bychom zde mohli
dosáhnout pokroku.“
Legální cesty do Evropské unie
„Budu spolupracovat s členskými státy, abychom zesílili
snahy v oblasti přesídlení a zabývali se vytvořením
humanitárních koridorů pro naléhavé potřeby.“
„Migrantům můžeme pomáhat také prostřednictvím
spolupráce, například s orgány OSN. Domnívám se, že
bychom měli pokračovat v uzavírání dohod se třetími
zeměmi, a myslím, že důležitou součástí těchto dohod musí
být vytvoření legálních cest do Evropské unie. Proto také
potřebujeme tento druh spolupráce se třetími zeměmi
v oblasti migrace.“
„Souhlasím s tím, že je důležité, abychom pro ekonomické
migranty našli lepší způsob legálních cest do Evropy, jak
v oblasti přesídlení, tak pro legální migranty, kteří přicházejí
do Evropy za prací.“
„Vím o návrhu humanitárních víz. To by mohla být rozprava,
v níž můžeme pokračovat.“

PE 629.837

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Silnější spolupráce se zeměmi původu a tranzitu

Vnitřní bezpečnost

„Spolupráce EU s Tureckem a Libyí neporušuje […] lidská
práva migrantů. Jsou porušována práva migrantů a jsou
porušována jejich lidská práva, nikoli však důsledkem
spolupráce.
Migrantům
můžeme
pomáhat
také
prostřednictvím spolupráce, například s orgány OSN. Myslím,
že v uzavírání dohod se třetími zeměmi bychom měli
pokračovat […]. Proto také potřebujeme tento druh
spolupráce se třetími zeměmi v oblasti migrace.“

„[…] nemůžeme se postavit před naše občany, kteří se stali
oběťmi organizovaného zločinu nebo terorismu a říci jim,
„nemohli jsme vás ochránit, protože oni použili nové
technologie“. Chápu, že to není to, co říkáte, ale je důležité,
abychom se tomu dokázali postavit.“

Boj proti obchodníkům s lidmi a převaděčům
„Zachraňovat životy na moři je naše morální povinnost.
Souvisí
to s posilováním boje proti převaděčům
a obchodníkům s lidmi. Musíme vynaložit více úsilí, abychom
rozbili krutý obchodní model převaděčů a zločineckých sítí
v pozadí“
„Myslím, že zničit obchodní model převaděčů je opravdu,
opravdu důležité. Vidíme, že převaděči lidí také pašují jiné
věci. Jedná se o organizované zločinecké skupiny, které na
tom skutečně vydělávají hodně peněz, takže musíme proti
tomuto obchodnímu modelu bojovat.“
„Myslím, že je nesmírně důležité, abychom zesílili boj proti
obchodování s lidmi, a musím říci, že jsem připravena zvážit
nové legislativní návrhy v této oblasti […].“
Posílená Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní
stráž
„[…] pokud jde o zajištění našich vnějších hranic, je zcela
zřejmé, že Komise musí sehrát určitou úlohu a pomoci
členským státům s ochranou vnějších hranic. Proto například
tolik posilujeme agenturu Frontex. Samozřejmě, že můžeme
lépe chránit naše vnější hranice a úlohou Komise a agentur je
postupovat v tom společně s členskými státy […].“
Schengenský prostor
„[…] Jedním z klíčových cílů pro mě bude rychlé obnovení
plně fungujícího schengenského prostoru bez kontrol na
vnitřních hranicích.“
„Doufejme, že tím také připravíme cestu dalšímu rozšíření
Schengenu.“
„[…] zahájení řízení o nesplnění povinnosti je vždy až
poslední volbou. To je úloha Komise, takže k tomu může vždy
dojít. Ale myslím, že […] by to neměla být první věc, kterou
udělám. Myslím, že než zahájím řízení o nesplnění
povinnosti, měla bych začít dialogem se zeměmi a pokusit se
najít cesty vpřed v jiných aspektech.“

„Příliš často jsou obětmi těchto trestných činů
nejzranitelnější příslušníci naší společnosti. Jsem pevně
přesvědčena, že společnost je musí chránit a sama budu
jejich nejsilnějším zastáncem.“
Prevence, stíhání terorismu a reakce na terorismus
„Budu se zaměřovat na odstranění nedostatků v našem
přístupu k vnitřní bezpečnosti EU a na zajištění toho, aby
Unie dokázala tento úkol zvládnout. Mým záměrem je
vybudovat účinnou bezpečnostní unii […] To znamená
zajistit účinné provádění platných právních předpisů. To
znamená
odstranit
zbývající
nedostatky
v našem
bezpečnostním rámci. Organizovaná trestná činnost, drogy,
obchodování s lidmi, pohlavní zneužívání a vykořisťování
dětí jsou pro mě všechno zásadní priority.“
„Vidíme, že organizované zločinecké skupiny jsou čím dál
profesionálnější a rozvíjejí svůj obchodní model, a tomu se
musíme na evropské úrovni postavit, abychom s nimi
dokázali správně bojovat.“
„Pokud jde o teroristické bojovníky, kteří by se mohli vrátit do
svého domovského státu, je to rozhodnutí každého
členského státu, ale Komise může pomoci usnadnit
spolupráci, aby mohli být tito lidé skutečně souzeni před
soudem a potrestáni za své trestné činy terorismu.“
„Musíme v Evropské unii zlepšit spolupráci mezi policejními
silami a také s Europolem. Jak jsem už dříve odpověděla na
jinou otázku, myslím, že nejnaléhavější věcí je důvěra.“
Boj proti radikalizaci
„Boj proti všem formám radikalizace je také jedním z bodů na
mém programu.“
„[…] bojovat proti radikalizaci. Myslím, že to je také velmi,
velmi důležité a je to úkol, který je třeba řešit holistickým
přístupem v každém členském státě, EU však může v této
oblasti pomoci a může také nabídnout know-how, a to
považuji za velmi, velmi důležité.“
„Budu neúnavně pracovat na tom, abychom teroristům
uzavřeli prostor pro plánování, financování a provádění
útoků.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

JANEZ LENARČIČ
Kandidát na komisaře
Řešení krizí

Kandidát na komisaře Janez Lenarčič vystoupil před Evropským parlamentem dne 2. října 2019, aby odpově dě l na
otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro rozvoj a Výboru pro životní prostředí. Během slyšení představil
řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:
 Evropská civilní ochrana a humanitární pomoc.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Vnější vztahy
Autor: Gonzalo Urbina Treviño
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.310 – říjen 2019
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Evropská civilní ochrana

Humanitární pomoc

Účinnost a účelnost

„Hodlám věnovat veškerou svou energii a téměř tři desetiletí
zkušeností z mezinárodních i evropských fór, abych pomohl
zmírnit utrpení a poskytl úlevu lidem zasaženým krizí, jako
potvrzení evropské solidarity – hodnoty, o níž jsem pevně
přesvědčen.“

„EU musí posílit své kapacity, aby mohla rychle a účinně
pomáhat většímu počtu potřebných.“
„Mým prvním cílem jakožto komisaře pro řešení krizí, stejně
jako evropského koordinátora odezvy na mimořádné
události bude co nejrychlejší a nejúčinnější podpora lidí
v nouzi při plném dodržování humanitárních zásad. V tomto
ohledu hodlám maximalizovat účinnost a účelnost naší
reakce na krizi, abychom dostali pomoc k co největšímu
počtu potřebných.“
„Mám v úmyslu posílit středisko pro koordinaci odezvy na
mimořádné události, aby dokázalo rychle a účinně reagovat
na širokou škálu krizí.“
„Mám v úmyslu pracovat na budování schopnosti Evropské
unie reagovat na tak málo pravděpodobnou krizi s velkým
dopadem, jako je radiologická nebo jaderná hrozba.“
„Mám v úmyslu nejprve zajistit, abychom měli potřebný
počet hasičských letadel.“
RescEU
„Mám v úmyslu aktivně usilovat o intenzivnější provádění
mechanismu rescEU – posíleného mechanismu civilní
ochrany Unie – v úzké spolupráci s členskými státy.
Potřebujeme posílené kapacity pro řešení lesních požárů,
akutních
epidemií
a chemických,
biologických,
radiologických a jaderných katastrof.“
Připravenost na katastrofy
„Nedávné události, včetně smrtících lesních požárů
v Portugalsku, ukázaly, že musíme předcházet katastrofám
lépe a musíme být lépe připraveni reagovat v případě, kdy
prevence selže.“
„Už existují věci, kterým už nedokážeme zabránit, ale
můžeme se alespoň přizpůsobit. Budu na tom pracovat.
Budu hovořit s výkonným místopředsedou Timmermansem
a budu se zasazovat o to, aby strategie snižování rizika
katastrof byla začleněna do všech činností Unie v oblasti
klimatu.“
Spolupráce s členskými státy
„Musíme vzít v úvahu skutečnost, že civilní ochrana je
především v pravomoci členských států, a EU má pouze
podpůrnou roli. Mám v úmyslu brát tuto roli vážně
a pracovat intenzivně. Mám v úmyslu spolupracovat
s členskými státy a přesvědčit je, že toto úsilí je potřebné pro
celou Evropskou unii a její členské státy, protože až se něco
stane a my nebudeme připraveni, bude příliš pozdě.“
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Humanitární zásady
„EU si vydobyla značný respekt díky přísnému dodržování
základních
humanitárních zásad lidstva, neutrality,
nestrannosti a nezávislosti. Mám v úmyslu tyto zásady pevně
hájit i v budoucnu.“
„Patří sem i zásada nestrannosti, kterou hodlám urputně
hájit. Tato zásada znamená, že se vydáme s humanitární
pomocí tam, kde je jí nejvíce potřeba, bez ohledu na jakékoli
osobní charakteristiky, včetně náboženského vyznání.“
„Rozhodnutí o přidělení humanitární pomoci by měla být
přijímána nezávisle na ostatních cílech Evropské unie – ať už
politických, vojenských, ekonomických, strategických či
jakýchkoli jiných. Tato nezávislost je něčím, co hodlám hájit
také v rámci klastru pro vnější činnost.“
„Dodržování těchto (humanitárních) zásad, včetně zásady
nezávislosti, neutrality, je provozní nutnost. Nemůžeme si
dovolit, aby nás kterákoli strana vnímala, kdokoli, kdo je
zapojen do ozbrojeného konfliktu, jako stoupence druhé
strany, protože v takovém případě bychom ohrozili přístup
postiženého obyvatelstva k humanitární pomoci. Ohrozili
bychom samotné postižené obyvatelstvo, a především
bychom ohrozili bezpečnost humanitárních pracovníků. […]
Toto je nezbytná podmínka sine qua non pro poskytování
humanitární pomoci Evropské unie.“
Humanitární pomoc a vnější činnost EU
„Humanitární pomoc je nepochybně součástí vnější činnosti
Evropské unie. Je to však velmi zvláštní součást. Je to součást,
která se řídí jasným souborem zásad lišících se od těch, jimiž
se řídí naše další aktivity v rámci vnější činnosti. Mým
záměrem je tedy úzce spolupracovat s kolegy v tomto klastru
pro vnější spolupráci a zároveň hájit humanitární prostor
a humanitární zásady.“
Mezinárodní humanitární právo
„Rozhodně
se
zasadím
o podporu
mezinárodního
humanitárního práva na celosvětové úrovni. Při svých
kontaktech se státními a nestátními subjekty budu důrazně
vyzývat k zachování humanitárního prostoru. Je nepřijatelné,
že se humanitární subjekty stále častěji stávají cílem útoků
a že je jejich přístup k lidem v nouzi pravidelně blokován.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

„Mám v úmyslu spolupracovat s organizacemi, které mají
výsadní přístup k ozbrojeným subjektům, ať už jde o státní
armády nebo nestátní ozbrojené subjekty, aby upozornily na
význam dodržování mezinárodního humanitárního práva.“

(neboli do fáze obnovy), aby mohli využívat dlouhodobější
a udržitelnější řešení.“

„Hodlám […] trvat na tom, aby tato příprava (na mise
v bezpečnostním sektoru?) zahrnovala témata, jako je
mezinárodní humanitární právo či otázky rovnosti žen
a mužů.“

„Musíme brát v úvahu místní specifika, poskytovat co nejlepší
pomoc těm, kteří jsou v nouzi, a přitom věnovat zvláštní
pozornost nejzranitelnějším skupinám, jako jsou ženy a děti.“

Humanitární pomoc a civilní ochrana
„Naše činnosti v oblasti humanitární pomoci se zcela doplňují
s činnostmi v oblasti civilní ochrany. Není mezi nimi žádný
rozpor. Když řešíme reakce na mimořádné události, existuje
prostor pro oba nástroje, oba mechanismy, a totéž platí pro
opatření, jako je prevence a připravenost.“
Odolnost vůči katastrofám a připravenost na katastrofy
„V první řadě mám v úmyslu zintenzivnit úsilí EU v oblasti
prevence katastrof a zároveň posílit naši schopnost
přizpůsobit se měnícímu se prostředí. S ohledem na
prognózy změny klimatu, zdlouhavé konflikty a zvyšující se
nestabilitu na celém světě musíme – Evropská unie a její
členské státy – postupovat jednotně.“
Interinstitucionální spolupráce
„Mohu vás ujistit, že mám v úmyslu spolupracovat s vámi
(Evropským parlamentem) v partnerství, informovat vás
a naslouchat vašim názorům a obavám.“
„Mám
v úmyslu
úzce
spolupracovat
s vysokým
představitelem / místopředsedou a dalšími členy sboru
Komisařů odpovědnými za oblasti, jako jsou změna klimatu,
životní prostředí a rozvoj. Cílem je zajistit, aby se snižování
rizika katastrof stalo nedílnou součástí našeho úsilí o posílení
odolnosti našich společností a ekosystémů – počínaje
Zelenou dohodou pro Evropu.“
Vazby mezi humanitární a rozvojovou oblastí a mírem
„Mám za to, že rozvoj by mohl sehrát svou úlohu, tzv. vazby
mezi humanitární a rozvojovou oblastí. Budu se zasazovat
o zapojení své kolegyně pro mezinárodní partnerství,
kandidátky na komisařku Urpilainenové a útvarů Komise,
které pod ní spadají, a to co nejdříve od samého začátku,
protože pokud řešíme dlouhodobé potřeby a základní
příčiny situace pomoci, může tato spolupráce také usnadnit
přechod od humanitární pomoci k rozvojové spolupráci.“
„Musíme lidi co nejrychleji dostat z „oddělení pohotovosti“
(neboli z režimu mimořádné události) na „rekonvalescenci“

Spolupráce s místními subjekty

„Chci udělat více pro posílení místních subjektů při
poskytování pomoci na místě. Znají nejlépe kontext, mohou
pracovat účinněji a vědí, co funguje.“
„Budu důsledně podporovat začleňování a zapojení místních
partnerů, a to jak do humanitárních aktivit, tak do budování
jejich kapacit v této oblasti a jejich začleňování do
vnitrostátních koordinačních mechanismů, např. tak aby se
velmi aktivně podíleli na celém cyklu humanitární pomoci.“
Řízení financování EU
„Rád bych se opíral o silnou podporu humanitární pomoci
Evropské unie, které se už nyní těší mezi evropskými občany,
a chci je ujistit, že každé euro vynaložené v této oblasti je
dobře utracené euro. Naším nejdůležitějším publikem by
měli být občané EU a příjemci. Proto budu přikládat prvořadý
význam komunikaci s nimi.“
„Zaručím, že finanční prostředky budou vyplaceny
potřebným, transparentně a v souladu s řádným finančním
řízením.“
Spolupráce s mezinárodními partnery
„Spoléháme se na naše partnery, partnery v rámci systému
OSN, jako je UNICEF, jako je UNHCR, jako je Světový
potravinový program.“
„Celkovou
koordinační
úlohu
(v mezinárodním
humanitárním vesmíru) by měla mít Organizace spojených
národů a zejména její Úřad pro koordinaci humanitárních
záležitostí. Jeden z mých prvních kroků, pokud budu
potvrzen, bude, že navážu kontakt s OSN a jejím Úřadem pro
koordinaci humanitárních záležitostí.“
Spolupráce s nevládními organizacemi
„Nevládní organizace jsou důležitými subjekty, zejména
v oblasti
humanitární
pomoci.
S prací s nevládními
organizacemi máme velmi dobré zkušenosti; jsou našimi
důvěryhodnými, spolehlivými a efektivními partnery.“
„Humanitární činnost by nikdy neměla podléhat trestním
sankcím. […] Lidé nemohou být stíháni za své úsilí
v humanitární oblasti.“
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Humanitární pomoc a migrace
„Humanitární pomoc není nástrojem řízení migrace.
Evropská unie má v této oblasti jiné nástroje a humanitární
pomoc mezi ně nepatří.“
„Když posuzujeme potřebnost humanitární pomoci, obvykle
se zaměřujeme na násilně vysídlené osoby, zejména na
uprchlíky. To ale neznamená, že bychom odpírali
humanitární pomoc migrantům, řekněme ekonomickým
migrantům. […] Poskytujeme humanitární pomoc na základě
potřeby a nikoli postavení.“
„Pokud jde o navracení, budu zaujímat zásadový postoj. To
znamená, že budeme podporovat návraty a prosazovat
návraty, které jsou bezpečné, důstojné a udržitelné a – co je
asi ještě důležitější – dobrovolné.“
Úloha soukromého sektoru
„Měli bychom se zaměřit na možnost zapojení soukromého
sektoru. Přitom by mělo být jasně řečeno jedno: toto
zapojení by nemělo být na úkor dodržování našich zásad,
kterými se řídí humanitární pomoc. To je jasné.“
„Nikdo by neměl mít možnost zakládat na humanitární
pomoci své „podnikání“ a ani by to nemělo být možné.
Taková možnost by neměla přicházet v úvahu. Humanitární
pomoc je vznešené poslání. Nejedná se o komerční činnost
a nikdy by se jí neměla také stát.“
Změna klimatu
„Musíme dělat mnohem více a postupovat mnohem rychleji
v oblasti řešení problémů, které přináší dopad změny
klimatu, kterou už pociťujeme.“
„Zavazuji se spolupracovat zejména s OSN, protože OSN je
strážcem Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků. Budu
spolupracovat s našimi partnery na vymezení jevu, který
popisujete (lidé, kteří byli vysídleni kvůli změně klimatu),
protože jedna věc je jasná: tito lidé potřebují ochranu.“
Ženy a dívky
„Nedokážu si představit humanitární pomoc, která by se
nezabývala, která by nevěnovala zvláštní pozornost řešení

specifických potřeb zranitelných skupin, zejména žen a dívek.
[…] Naše humanitární pomoc by proto neměla opomíjet tuto
specifickou situaci žen a dívek a měla by obsahovat příslušná
opatření ve všech fázích naší humanitární práce – prevence,
ochrany. […] Měli bychom mít na paměti tyto zvláštní
potřeby, které podle mého názoru zahrnují také služby
v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, kdykoli jednáme
s oběťmi sexuálního a genderově podmíněného násilí.“
Vzdělávání
„V rámci poskytování humanitární pomoci bude jednou
z mých priorit vzdělávání. Humanitární pomoc se tradičně
zaměřovala na potraviny, přístřeší, vodu a hygienu a základní
zdravotní péči. Víme však, že když přijde září, děti musí jít do
školy a nemohou čekat, až se vyřeší humanitární situace a na
rozvoj a tak dále.“
„Pokud jde o vzdělání, neexistuje žádný rozdíl, absolutně
žádný rozdíl na základě pohlaví. Nic takového. To je jedna
z klíčových evropských hodnot a já budu trvat na tom,
abychom poskytovali vzdělávání za mimořádných situací,
abychom na to vynakládali dostatečné finanční prostředky,
protože si nemůžeme dovolit přijít o generace dětí, které
nebudou chodit do školy, protože se ocitly v mimořádných
situacích. Měli bychom pracovat na rozšíření této koncepce
vzdělávání v mimořádných situacích.“
Financování humanitární pomoci
„Budu trvat na důsledném plnění všech závazků, které EU
přijala, a zejména dohody Grand Bargain.“
„Musíme vyjít vstříc potřebám nevládních organizací, ale
zároveň požadovat zavedení řádných opatření v oblasti
kontroly a záruk, pokud jde o finanční řízení fondů, které jsou
ve skutečnosti prostředky daňových poplatníků EU.“
Ozbrojené konflikty
„Bude mou povinností, pokud se stanu komisařem pro
humanitární pomoc a řešení krizí, abych kladl důraz na
skutečnost, že jistě, měli bychom se chovat důsledně, neměli
bychom vyvážet zbraně způsobem, který by vedl ke
zhoršování humanitární krize.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

JUTTA URPILAINENOVÁ
Kandidátka na komisařku
Mezinárodní partnerství

Kandidátka na komisařku Jutta Urpilainenová vystoupila před Evropským parlamentem dne 1. října 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro rozvoj. Během slyšení představila řadu
závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:
 Budování udržitelných partnerství.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Vnější vztahy
Autorka: Flavia Bernardini
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.309 – říjen 2019
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Budování udržitelných partnerství
Komplexní strategie pro Afriku
„Pokud budu potvrzena jako komisařka, mám v úmyslu
stavět na alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné
investice a zaměstnanost a usilovat o vytvoření komplexní
evropské strategie pro Afriku. V tomto úsilí budu
spolupracovat s vysokým představitelem / místopředsedou
a dalšími kolegy komisaři. Partnerství s naším sousedním
kontinentem se z ekonomického hlediska prohloubilo ku
prospěchu občanů Afriky i Evropy, přičemž díky zapojení
soukromého sektoru dochází k tvorbě pracovních míst
a poskytování nových dovedností. Chci na této cestě
pokračovat a prohlubovat naše společné zájmy a posilovat
naši schopnost společně využívat příležitostí. Musíme
zapomenout na staré vnímání Afriky jako kontinentu
nestability a chudoby. Místo toho musíme Afriku přivítat
s otevřenou náručí jako mladý kontinent naděje
a prosperity.“
„Myslím si, že do této komplexní strategie pro Afriku musíme
zahrnout zemědělství, musíme zahrnout obchod, musíme
zahrnout hlediska ochrany životního prostředí. Myslím si, že
tato strategie nám dává novou příležitost také podpořit
zemědělství v Africe. Myslím tedy, že je to nový nástroj, který
můžeme použít.“
„Pokud jde o úlohu Afriky, vnímám to tak, že budoucnost
Afriky je budoucností Evropy. Tyto dva kontinenty jsou
vzájemně propojeny. Takže bych ráda změnila toto zažité
vnímání, […]. V Africe žije 1,2 miliardy lidí a více než polovina
z nich má méně než 25 let. Je to tedy kontinent příležitostí
a samozřejmě musíme toto pozitivní vnímání podporovat.“
„[…]můj osobní názor je, že jedním z nástrojů k dosažení
tohoto cíle je strategie pro Afriku – komplexní strategie pro
Afriku. Jedna věc je nástroj partnerství s Afrikou, ale také je
třeba dosáhnout cíle udržitelného rozvoje. Měly bychom mít
komplexní strategii, aby se součástí tohoto přístupu stala
jednotlivá odvětví politiky. Musí zde být zastoupen obchod,
zemědělství, životní prostředí atd. To je něco, na co se
začínám připravovat společně s vysokým představitelem /
místopředsedou Borrellem, ale chci zdůraznit důležitost
odhodlání celého sboru komisařů. Nemůže to být můj
proces; nemůže to ani být náš proces. Musí to být proces
celého sboru komisařů.“
„Osobně považuji […] transparentnost za velmi důležitou
hodnotu, a také myslím, že v budoucnu samozřejmě, pokud
uvažujeme o budoucnosti svěřenského fondu pro Afriku
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nebo obecně různých druhů svěřenských fondů, by
Parlament měl sehrát významnou úlohu.“
Období po dohodě z Cotonou
Jednou z mých priorit bude rovněž dokončit jednání
o vztazích v období po dohodě z Cotonou. Potřebujeme
uzavřít moderní, strategické a vlivné spojenectví mezi EU
a africkými, karibskými a tichomořskými státy na mezinárodní
scéně – spojenectví, které bude sloužit našim společným
zájmům a všem našim národům. A dovolte mi, abych vás
dnes ujistila, že ve svém odhodlání nehodlám pominout
příslušný parlamentní rozměr tohoto budoucího partnerství.
Evropská unie čerpá sílu ze všech svých orgánů. Chci tedy
zdůraznit své odhodlání spolupracovat s ostatními orgány na
dosažení stejného cíle. Upevníme postavení EU jakožto
světového vůdce v oblasti mezinárodní spolupráce
a podpory rozvoje. Jako poslankyně pevně věřím
v zastupitelskou demokracii a udělám vše, co bude v mých
silách, abych ještě upevnila a prohloubila onen zvláštní vztah
mezi Komisí a Evropským parlamentem.“
„Také jsem si vědoma, že v budoucí spolupráci AKT musí být
přítomen parlamentní rozměr. Musí být součástí této
spolupráce. […]. Myslím, že nejdůležitější pro mě bude se
postarat o to, aby byl nějakým způsobem přítomen
parlamentní rozměr. To je něco, o čem budeme určitě vést
rozpravu, pokud začnu svou práci komisaře začátkem
listopadu. Bude to jedna z mých priorit. V listopadu mám
v úmyslu se zúčastnit parlamentního shromáždění ve
Rwandě“
Komplexní partnerství se zeměmi původu a tranzitu
migrace
„[…] asi 85 % migrantů žije v rozvojových zemích. Myslím, že
prostřednictvím rozvojové spolupráce můžeme tyto země –
tedy země původu, ale také tranzitní země – také podpořit.“
„Musíme respektovat právní stát a lidská práva. To je mi zcela
a naprosto jasné a samozřejmě jsem jako kandidátka na
komisařku velmi odhodlaná tento přístup prosazovat.“
„Nevěřím, že migrační krizi nebo migraci obecně vyřešíme
pouze podmíněností […]. Z tohoto hlediska, jak jsem už
řekla, si myslím, že by Komise měla mít jednu migrační
politiku, a samozřejmě sbor komisařů jako celek je
představitelem této politiky, přičemž rozvojová spolupráce
a rozvojová pomoc jsou součástí tohoto balíčku, ale
nemohou být jediným nástrojem. Takže z mého hlediska je
to zcela jasné.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

Cíle udržitelného rozvoje
„Evropská komisařka pro mezinárodní partnerství odpovídá
na téma plnění cílů udržitelného rozvoje ve světě. Mým cílem
je odstranění chudoby prostřednictvím mezinárodní
spolupráce a podpory rozvoje. Naše globální odpovědnost je
stanovená ve Smlouvách a zakotvena v našem spojenectví
hodnot lidských práv a lidské důstojnosti. Mým záměrem je,
abychom tak činili strategickým a efektivním způsobem
a také chci zajistit, aby naše úsilí reagovalo na nové
skutečnosti ve světovém vývoji.“
„V roce 2015, kdy světové společenství nahradilo rozvojové
cíle tisíciletí cíli udržitelného rozvoje, opustilo vzorec „severjih“, „dárce-příjemce“, „rozvinuté-rozvojové“. Světové
společenství místo toho stanovilo univerzální, ambiciózní
a dalekosáhlý plán schválený všemi a pro všechny. Jako
evropská komisařka bych se postarala o to, aby EU byla
v rámci plnění cílů udržitelného rozvoje pro partnerské země
spolehlivým a pevným spojencem.“
„Soudržnost politik je důležitá a […] musíme zlepšit
soudržnost politik ve všem, co děláme.“ „[…] bez soudržnosti
politik nedokážeme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje.
Takže […] já vnímám Agendu pro udržitelný rozvoj 2030 jako
určitý kompas. Je to rámec, pomocí kterého bychom měli
nahlížet a analyzovat veškerou politickou práci, kterou
provádíme v různých spektrech. To samozřejmě nemůžeme
dokázat pouze prostřednictvím evropských orgánů: součástí
tohoto procesu se musí stát i členské státy. A […] společné
plánování, společná tvorba programů a poté také společné
sledování, abychom viděli výsledky a úspěchy, je důležitým
nástrojem, který je třeba využít. […] Bez soudržnosti politik,
včetně zemědělství, obchodu a vnějších vztahů, nebudeme
schopni dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. To je klíčové.
„[…]
„Zaměřím se na cíle udržitelného rozvoje, boj proti
nerovnosti a vymýcení chudoby“. „[…]můj osobní závazek
bude boj proti nerovnostem, protože se domnívám, že je to
obrovská výzva nejen pro země se středními příjmy, ale také
téměř v každém členském státě Evropské unie. Jednou
z hlavních zásad pro mě budou předpoklady pro boj proti
nerovnosti pomocí různých nástrojů.“
„[…] chceme-li dosáhnout cílů udržitelného rozvoje do roku
2030, musíme zapojit soukromý sektor, to je nutné.
V opačném případě cílů udržitelného rozvoje nedosáhneme.
Konkrétním činem v tomto směru je alianční iniciativa
předsedy Junckera. Její výsledky považuji za celkem dobré.
V nadcházejících letech však musíme dostat více investic do
Afriky a součástí tohoto přístupu musí být samozřejmě
soukromý sektor. […] Všichni chápeme, že i když dokážeme
navýšit veřejné finance na rozvojovou spolupráci, nestačí to.

Musíme tedy zapojit soukromý sektor, ale samozřejmě
musíme mít také předpisy a pravidla.“
Rovnost žen a mužů a posilování postavení žen a dívek
„[…] dovolte mi, abych vás dnes ujistila o svém plném
odhodlání považovat rovnost žen a mužů za prioritu
a začleňovat hledisko rovnosti do všech našich politik
a programů.“
„Sexuální a reprodukční zdraví bude v centru pozornosti naší
práce zaměřené na rovnost žen a mužů, to považuji za zcela
jasné. […] Myslím, že iniciativa Spotlight je důležitá iniciativa,
a jsem rozhodně odhodlána v této práci pokračovat i
v budoucnu. Také je mi jasné, že v oblasti rovnosti žen
a mužů a genderové parity potřebujeme silná partnerství po
celém světě. Přístup ke zdravotním službám je […]
samozřejmě něco, co bych chtěla zlepšit a posílit […],
protože si myslím, že přístup ke zdravotním službám je
základní právo nás všech a mělo by to být také základním
právem v našich partnerských zemích.“
„Mohu vám slíbit, tady před Parlamentem, že připravíme
Akční plán pro rovnost žen a mužů III. Tento návrh hodlám
předložit a přípravě jsem odhodlána se věnovat, takže
myslím, že toto je jeden nástroj, který nám pomůže zajistit
a podpořit rovnost žen a mužů.“
„Rovnost žen a mužů je pro mě klíčovou prioritou, takže se na
tuto oblast samozřejmě pokusím získat více zdrojů. Plně
s vámi souhlasím, že musíme usilovat o začleňování hlediska
rovnosti žen a mužů. Musíme si uvědomit, že rovnost žen
a mužů je součástí cílů udržitelného rozvoje. Všichni jsme se
zavázali k naplňování těchto cílů, takže také z tohoto hlediska
jsem přesvědčena, že chceme-li zlepšit životní podmínky
a politickou či jakoukoli jinou účast žen, potřebujeme takový
holistický přístup a já jsem připravena, na něm pracovat.“
Podpora občanské společnosti po celém světě
„Organizace občanské společnosti jsou možná našimi
největšími spojenci a musí tvořit hlavní složku práce
Evropské unie v oblasti mezinárodní spolupráce a rozvoje. Je
v zájmu každého, aby byly co nejvíce zapojeny do tvorby
politik a koncipování a provádění našeho programu.
Potřebujeme politiky pro naši planetu, pro lidstvo. Evropští
občané očekávají, že budeme jednat. Mladí lidé – chtějí víc.
Naše děti si zaslouží, abychom se snažili dělat, co je v našich
silách. Chci spolu s vámi vybudovat důvěru – důvěru, že naši
partneři uvidí silnou EU, která naplňuje cíle udržitelného
rozvoje a bojuje proti chudobě. Důvěru, že naši občané
porozumí zdůvodnění a výsledkům naší práce v oblasti
rozvoje a spolupráce. Důvěru mezi lidmi a orgány, protože
rovnějšího světa můžeme dosáhnout jenom společně.“
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„[…] musíme spolupracovat s mezinárodními organizacemi,
občanskou společností, vládami států a podobně. Protože jen
díky spolupráci dokážeme dosáhnout výsledků.“

„Zavazuji se, že využiji naši pomoc také k získání většího
podílu domácích příjmů a většího objemu kapitálu
v soukromém sektoru.“

„[…] občanská společnost a nevládní organizace odvádějí
skvělou práci v řadě velmi problematických a nestabilních
zemích a oblastech. Samozřejmě jsem ochotna s nimi
spolupracovat stejně jako s dalšími zúčastněnými stranami
a také se dozvědět více o zkušenostech našich malých
i velkých členských států.“

„Nadále hodlám vést práce spolu s členskými státy na
společných analýzách, společné přípravě programů
a společném provádění a na dosažení cíle oficiální rozvojové
pomoci ve výši 0,7 % hrubého národního důchodu.“

Napomoci rychlému uzavření dohody o nástroji pro
sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci po roce 2020
„Mám v úmyslu spolupracovat s vámi i s ostatními
a napomoci uzavření dohody o nástroji pro sousedství,
rozvoj a mezinárodní spolupráci.“
„Jsem rozhodně odhodlaná zlepšit transparentnost.“
„[…] budu se snažit dosáhnout obecné shody se všemi
orgány, ale nejdříve musíme připravit a vyjednat víceletý
finanční rámec, protože samozřejmě nástroj pro sousedství,
rozvoj a mezinárodní spolupráci bude součástí VFR.
„Rozhodně chci udělat vše pro to, abychom navýšili finanční
zdroje pro nejméně rozvinuté země světa. Zavázali jsme se
k cíli 0,15 nebo 0,2 %, ale bohužel jsme jej nenaplnili a na tom
musíme v budoucnu spolupracovat.“

„Osobně jsem přesvědčena, že bychom měli do této rozpravy
o cíli ve výši 0,7 % zapojit ministry financí a hlavy států a jsem
také připravena to udělat.“
„Jsem připravena se zavázat – použít prostřednictvím
nástroje pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci
těchto 20 % našeho financování na lidský rozvoj. To je pro
mě důležité. Co mě zajímá, je kvalita vzdělávání, protože
nejde jen o přístup ke vzdělání, ale také o kvalitu vzdělávání
[…]. Je mi zcela jasné, že vzdělávání je klíčem ke snižování
chudoby, a proto bude mojí prioritou.“
„Vím, že Evropská unie už nyní využívá více než 20 % svého
financování rozvoje v oblasti klimatu a životního prostředí,
ale plně s vámi souhlasím, že musíme dělat více.“ „Vím, že
Evropská unie podporuje oceány a částka na rozvoj činí
přibližně 720 milionů EUR – takže docela dost, ale určitě tato
problematika bude mému srdci velmi blízká.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představila

KADRI SIMSONOVÁ
Kandidátka na komisařku
Energetika

Kandidátka na komisařku Kadri Simsonová vystoupila před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby
odpověděla na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ( ITRE) . Bě hem
slyšení představila řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu
portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von
der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:



Bezpečná, zabezpečená a udržitelná energie a
Posílení účasti lidí a regionů.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytla
písemné odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Autoři: Francesca Beltrame, Frédéric Gouardères
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 638.435 – listopad 2019
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Bezpečná, zabezpečená a udržitelná energie
Právní předpisy týkající se energetické účinnosti
a obnovitelných energií
„Energetická účinnost zůstává jednou z priorit. Zásada
„energetická účinnost v první řadě“ by měla být brána vážně.
Zlepšení energetické náročnosti budov a zrychlení renovací
může přinést průlom. Překážky jsou obecně známé, můžeme
však objevovat nová řešení, zejména v oblasti financování.
Dobré příklady sociálního bydlení na místní úrovni se
nacházejí v mnoha členských státech.“
„Jsem přesvědčena, že skutečný vnitřní trh přináší významné
výhody a má zásadní význam pro podporu zavádění
obnovitelné energie.“
„[…] musíme rovněž udělat více pro přizpůsobení se
potřebám obnovitelných zdrojů: musíme investovat do
výzkumu a inovací, které nám umožní skladování
obnovitelných zdrojů.“
Rychlejší zavádění čisté energie
„Tisíce lidí, kteří se vydávají do ulic v Evropě a po celém světě,
nám neustále připomínají, že není nic naléhavějšího než
opatření v oblasti klimatu a energetiky. Mezi obavami
evropských občanů jsou tyto aspekty na prvním místě. Proto
označila nově zvolená předsedkyně Zelenou dohodu pro
Evropu za stěžejní prioritu své Komise. K naplnění této
priority budeme potřebovat energetickou politiku. Z osobní
zkušenosti vím – byla jsem ministryní hospodářství
a infrastruktury, odpovědná také za energetiku – jak náročné
je pracovat v této oblasti. Vím, jak důležitý je úkol, který před
námi stojí, a jak obrovskou odpovědnost s sebou nese.“
„Vítám úsilí, aby se Evropa do roku 2050 stala klimaticky
neutrálním kontinentem.“
„Mohu vám potvrdit, že tato Komise se bude usilovně snažit
naplnit cíle v oblasti klimatu, a to nejen na mé úrovni –
komisařky odpovědné za energetiku –, ale je to závazek nově
zvolené předsedkyně. Toto je stěžejní priorita. Hlavní
odpovědnost ponese místopředseda Frans Timmermans,
který je odpovědný za Zelenou dohodu.“
„Budeme mít právní rámec pro klima a budeme mít jasný
akční plán, ale mou povinností jakožto komisařky odpovědné
za energetiku je také zajistit, abychom si při naplňování
všech těchto cílů stále zachovali odpovídající energetickou
bezpečnost, aby naši zákazníci měli přijatelné ceny a naše
odvětví zůstalo i nadále konkurenceschopné ve srovnání
s ostatními regiony světa.“
Regionální spolupráce
„Pokud budu jmenována komisařkou, hodlám zmobilizovat
energetickou politiku a zapojit ji do služby dosažení
neutrality z hlediska klimatu, a to prostřednictvím dalšího

PE 629.837

rozvoje integrovaného, propojeného a řádně fungujícího
jednotného trhu.“
„Pokud jde o trh s elektřinou, potřebujeme zavést
energetický systém založený převážně na obnovitelných
zdrojích energie a zlepšit skladování energie a propojení
energetických soustav. Stále existuje příliš mnoho překážek
pro přeshraniční obchod a úzká místa, která je třeba
odstranit. Musíme zajistit, aby bylo dosaženo cílů propojení
a aby bylo na trhu k dispozici 70 % kapacity propojovacího
vedení. Budu se snažit posílit regionální spolupráci, zejména
v rámci čtyř stávajících skupin na vysoké úrovni, a zavést do
této spolupráce větší synergii.“
Zkapalněný zemní plyn
„Když už mluvíme o plynu, musíme mít na paměti, že je velmi
důležité diverzifikovat jednotlivé zdroje.“
„V mém pověřovacím dopise je skutečně odstavec věnovaný
podpoře zkapalněného zemního plynu (LNG) a jeden ze
způsobů zajištění naší energetické bezpečnosti spatřuji
v tom, že naše dodávky plynu budou pocházet
z diverzifikovaných zdrojů a směřovat do různých částí
Evropské unie.“
Směrnice o zdanění energie
„Pokud jde o oblast zdanění energie, a to je také uvedeno
v mém pověřovacím dopise, budu úzce spolupracovat
s kandidátem na komisaře Gentilonim. Je pravda, že
směrnice o zdanění energie, která už existuje 15 let, nám
nepomáhá, jak by mohla, při dosahování našich cílů v oblasti
energetiky a klimatu. Jsem zvláště přesvědčena, že problém
je v tom, že stále umožňuje určité osvobození od daně pro
fosilní paliva, což ztěžuje hospodářskou soutěž mezi fosilními
palivy a obnovitelnými zdroji. Měli bychom se tímto
problémem zabývat.“
Posílení jaderné bezpečnosti a záruk
„Jaderná energie tvoří součást skladby zdrojů energie a
o skladbě zdrojů energie si rozhoduje každý členský stát.
Takže vím, že v této chvíli máme země, které postupně
ukončují využívání jaderné energie, a jsou členské státy, které
plánují výstavbu nových elektráren, které nahradí postupně
rušené uhelné elektrárny – např. Finsko, které právě otevřelo
novou elektrárnu Olkiluoto.
„Je tedy na každém jednotlivém členském státě, aby rozhodl,
jak naloží se skladbou svých zdrojů energie. Na úrovni EU
musíme zajistit, aby jaderné elektrárny byly bezpečné, aby
nakládání s odpady bylo bezpečné pro naše životní prostředí
– a to nejen v rámci Evropské unie, ale také v našem
bezprostředním sousedství.“
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„Co tedy můžeme dělat s nově budovanými jadernými
elektrárnami, které se staví ve třetích zemích? Můžeme
poskytnout pomoc, aby se stavba a údržba prováděly podle
nejvyšších bezpečnostních standardů. Můžeme také
poskytnout finanční pomoc zařízením ve třetích zemích, aby
mohly být tyto postupy provedeny, a samozřejmě můžeme
také trvat na tom, aby byly všechny výsledky zkoušek brány
velmi vážně.“

Posílení účasti lidí a regionů
V centru pozornosti našeho energetického systému jsou
spotřebitelé
„Pro otevřený a konkurenceschopný trh můžeme udělat více:
pokud je na trhu více poskytovatelů, měly by být ceny pro
spotřebitele a podniky dostupnější. A pokud jsou naše trhy
propojené – což prozatím nejsou; chybí propojení soustav
a přetrvávají úzká místa – pokud však budou tyto trhy
propojené, napomůže to dodávkám obnovitelné energie na
větší trhy. To byl hlavní cíl balíčku zelené energie: aby se
spotřebitelé dostali do centra pozornosti trhu s energií
a cena zůstala dostupná.“
„Vzhledem k tomu, že budu odpovědná za energetiku, budu
muset zajistit, abychom současně s těmito ambiciózními cíli
v oblasti klimatu zajistili našim spotřebitelům a našim
podnikům dostupnou a konkurenceschopnou energii.
K tomu musíme investovat do našich energetických soustav,
ale zároveň musíme využít stávající rámec.“
„[…] budu věnovat pozornost cenám energií a nákladům pro
spotřebitele a podniky a zejména dopadu, který má změna
klimatu na energeticky náročná průmyslová odvětví.“
„Je také důležité ukázat spotřebiteli, že pro něj může být tato
transformace prospěšná, a musíme také využít všech
nejnovějších inovací. Mohlo by to být také součástí evropské
iniciativy pro inovace – jako jsou solární panely, které
poskytují současně izolaci i energii z obnovitelných zdrojů.“
V centru pozornosti naší energetické politiky budou
spotřebitelé. Mým úkolem je zajišťovat dostupnou energii
prostřednictvím diverzifikace našich zdrojů, vytváření politik
zajišťujících, aby všechny energetické sítě, provozovatelé
distribuční soustavy a poskytovatelé byli zcela transparentní,
investic, které pomohou modernizovat naše sítě, a budování
chybějících napojení a propojení energetických soustav.“
Fond pro spravedlivou transformaci
„Fond pro spravedlivou transformaci mi bude skutečně velmi
blízký, protože to je nástroj, jehož prostřednictvím můžeme
zajistit, aby během našeho přechodu na uhlíkovou neutralitu
žádný region, žádná země nezůstaly opominuty.“

„Nově zvolená předsedkyně se zavázala zřídit fond pro
spravedlivou transformaci na pomoc uhelným regionům
a regionům závislých na energeticky náročných odvětvích
a ostrovů, které byly postiženy transformací. […] Tento fond
považuji za způsob, jak regionům umožnit rozvoj
a poskytnout financování konkrétních projektů, které
povedou k transformaci ekonomik a budou vytvářet pracovní
místa.“
„Úspěšnost fondu může být založena na zkušenostech se
stávající iniciativou nazvanou Uhelné regiony procházející
transformací. Spravedlnost také vnímám jako obnovený boj
proti energetické chudobě.“
„[…] mám za to, že Fond pro spravedlivou transformaci
bude stavět na projektu pro uhelné regiony procházející
transformací a pomůže také malým ostrovům, které nemají
propojení s pevninou. To by mělo každému regionu pomoci
lépe se připravit na přechod z fosilních paliv na obnovitelné
zdroje. Přesná částka tohoto fondu je předmětem jednání,
ale protože bude součástí příštího VFR, jedná se o iniciativu,
o které budeme jednat v prvních týdnech funkčního období
příští Komise. Předpokládám tedy, že do konce listopadu již
budeme mít konkrétní odpovědi. Ale udělám vše, co bude
v mých silách, abych zajistila, že bude dostatečně velká, aby
podpořila tyto regiony a umožnila jim připravit se na
transformaci.“
Středisko pro sledování energetické chudoby
„Je nepřijatelné, když 8 % evropské obyvatelstva – to je 50
milionů lidí – není schopno řádně vytápět své domovy a ještě
mnohem více evropských občanů má značné problémy
s placením účtů za energie.
Chci využít Středisko pro sledování energetické chudoby
k rychlému provedení legislativních ustanovení v oblasti
energetické chudoby. Mám v úmyslu více spolupracovat
s členskými státy a Paktem starostů a primátorů. Vycházím
přitom ze zprávy, kterou předložila minulý rok Theresa
Griffinová.“
„Ano, souhlasím s tím, že energie je zdrojem sociálního
začleňování, a proto je to velmi potřebná služba. Když
mluvíme o energetické chudobě, nejde jen o energii jako
takovou, jako komoditu, mluvíme také o zdanění, odvodech,
distribučních sazbách, a to vše musíme sledovat současně;
a ptala jste se, co můžeme konkrétně udělat pro ty lidi, kteří
mají potíže s placením svých účtů za vytápění. Můžeme jim
poskytnout efektivnější způsoby vytápění. To není něco, co
bychom mohli udělat všude hned zítra, ale existují různé
technologie, které sníží náklady na vytápění a samozřejmě
důležitou úlohu opět hraje renovace fondu budov.“
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
září–listopad 2019

Závazky, které během svého slyšení představil

VIRGINIJUS SINKEVIČIUS
Kandidát na komisaře
Životní prostředí, oceány a rybolov

Kandidát na komisaře Virginijus Sinkevičius vystoupil před Evropským parlamentem dne 3. října 2019, aby odpověděl
na otázky poslanců Evropského parlamentu z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a Výboru pro rybolov. Během slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené
závazky se vztahují k jeho portfoliu, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní
Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Zachování přirozeného životního prostředí Evropy a
 Prosperující a udržitelný rybolov a vzkvétající modrá ekonomika.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly bě hem slyšení.
Doslovný záznam veřejného slyšení je k dispozici na internetových stránkách věnovaných slyšením kandidátů na
komisaře. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek, k nimž poskytl píse mné
odpovědi.

Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a kvality života
Tematická sekce Strukturální politika a politika soudržnosti
Autoři: Zsuzsanna Laky, Marcus Breuer
Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie
PE 629.208 – říjen 2019
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Zachování přirozeného životního prostředí
Evropy

u chráněných oblastí světa a následně bychom zachovali
udržitelných 70 %. Kromě toho si myslím, že potřebujeme
samostatný článek o politice pro Arktidu.“

Plnění nové strategie v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2030

Plnění ambicí nulového znečištění

„V mém pověřovacím dopise se jasně uvádí: plnit strategii EU
v oblasti biologické rozmanitosti. Je důležité, abychom ve
spolupráci s Fransem Timmermansem zajistili, že bude tato
strategie skutečně zahrnuta do dalších právních předpisů:
v oblasti zemědělství, energetiky, dopravy atd., tedy
v podstatě všechno, co dnes způsobuje problémy a vede
k šestému hromadnému vymírání.“

„Ve skutečnosti se těším na zahrnutí nařízení REACH mezi
klíčové pilíře strategie pro netoxické životní prostředí. Na
základě ustanovení nařízení REACH o údajích, můžeme
vytvořit velmi silnou strategii pro netoxické životní prostředí,
zejména s ohledem na chemické látky, a pak jít i dále
například v oblasti endokrinních disruptorů. Ty jsou
v současné době předmětem přezkumu, ale jakmile
skončíme, určitě se jim budeme věnovat.“

„[…] určitě stanovíme cíle a budou ambiciózní – protože
jinou možnost ani nemáme – do roku 2030. […] Musí být
měřeny
a sledovány.
Je důležité, abychom měli
mechanismus přezkumu.“
„[…] cíle pro chráněná území lze zvýšit. V případě oceánů
a přímořských oblastí by bylo možné tyto cíle zvýšit například
na 30 %. Myslím však, že zde budu jistě zaujímat pružný
postoj, pokud jde o cíle v oblasti biologické rozmanitosti do
roku 2030, a budu připraven o nich také vést rozpravu
s výborem.“
„[…] je nanejvýš důležité, abychom mluvili o hlavních
příčinách, protože jde o změnu využití půdy a moře. […].
Musíme tedy bojovat proti příčinám a […], což si vyžádá
financování – zejména obnova druhů, oblasti Natura 2000
a řádná ochrana, to vše si vyžádá financování.“
„Určitě budu mluvit o potřebě navýšení rozpočtu […]
strategické cíle musí být dostatečně financovány.“
„Budeme muset prověřit a zjistit, zda členské státy používají
všechny prostředky, které mají k dispozici [pro provádění
směrnice o stanovištích].“
„[…] musíme přehodnotit naši stopu [pokud jde
o odlesňování] a rozhodně budu úzce spolupracovat
s ostatními komisaři. Je důležité, aby zdroje – financování –
které přidělujeme jiným zemím, nevedly ve svém důsledku
k odlesňování. […] je třeba zlepšit označování a […] vytvořit
dodavatelské řetězce, které nezpůsobují odlesňování.
Abychom toho však dosáhli, musíme zlepšit monitorovací
mechanismy a o to hodlám jednoznačně usilovat.“
Ambice EU pro konferenci smluvních stran Úmluvy
o biologické rozmanitosti v roce 2020
„[…] potřebujeme měřitelné cíle, které lze sledovat. […]
pokud budu ve své funkci potvrzen, rád bych odjel do Číny
nikoli sám, ale s delegací Výboru pro životní prostředí,
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, tak abychom dokázali
pevně hájit své stanovisko a samozřejmě vedli rozpravu
a dialog ohledně možných cílů.“
„Když jsem přemýšlel o možné podobě těchto cílů – a to je
čistě můj názor – myslím, že 30 % by bylo skvělým cílem

PE 629.837

„[…] léčivé přípravky už upravují právní předpisy o vodě, ale
probíhá přezkum směrnice o vodě a uvidíme, zda je zde něco
potřeba. Po přezkumu budeme moci říci, zda je třeba
zahrnout další léčivé přípravky nebo ne? Jak jsem řekl,
jakmile bude přezkum dokončen a jakmile vás seznámím
s jeho výsledky, jsem ochoten vést další rozpravu s Výborem
pro životní prostředí k této otázce.“
„Konkrétně u endokrinních disruptorů je samozřejmě
důležité plně provést novou strategii, což by byl skutečný
pokrok. […] A myslím, že endokrinní disruptory musí být
normalizovány a považovány za stejně závažné jako látky
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. […]
Je důležité, aby byl zaveden zákaz používat endokrinní
disruptory v hračkách, kosmetice, kterou nanášíme přímo na
kůži, materiálech přicházejících do styku s potravinami.“
„Myslím, že bychom měli pomáhat našemu průmyslu udržet
si konkurenceschopnost. Zamysleme se nad tím, kudy se
ubírá – vodík, elektřina. […] už nyní jsme svědky toho, jak se
[naši výrobci automobilů] mění. Musíme jim pomáhat
prostřednictvím
výzkumu.
Musíme
jim
pomáhat
prostřednictvím veřejné dopravy, která musí být zelená
a samozřejmě musí používat čistá alternativní paliva.“
„Pokud jde o normu Euro7, myslím, že k tomu máme mandát,
abychom ve spolupráci s kandidátem na komisaře pro vnitřní
trh mohli do pěti let připravit Euro7.“
„Pokud jde o právo v oblasti životního prostředí, nově
zvolená předsedkyně to uvedla velmi jasně v pověřovacím
dopise: nulová tolerance pro nedodržování předpisů. […]
určitě hodlám zvážit všechny možné nástroje v „sadě
nástrojů“.“
[…] předložím sboru komisařů ke schválení akční plán pro
čisté ovzduší, který především stanoví politiku nulové
tolerance ohledně nedodržování současných norem kvality
ovzduší. Musíme řešit legislativní rámec EU, zmapovat jej
a přizpůsobit jej nejnovějším doporučením WHO.“
„Naše cesta k zelené planetě neutrální z hlediska klimatu
začala – a bude náročná. Jako komisař udělám vše, co je
v mých silách, abychom po této cestě šli dál.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
Nový akční plán pro oběhové hospodářství
„Je třeba zmínit také odvětví stavebnictví, které je
odpovědné za jednu třetinu odpadu, a bude také patřit mezi
jednu z priorit akčního plánu.“
„[…] oběhové hospodářství bude úspěšné, pouze pokud
skutečně najdeme způsob, jak vytvořit netoxický cyklus.
Takže v zásadě pomocí plastů, které jsou vyrobeny z –
řekněme – chemických látek šetrných k životnímu prostředí,
víme, že je můžeme znovu použít mnoha a mnoha jinými
způsoby, a lze je uplatnit v různých odvětvích. To je jediný
způsob, jak lze dosáhnout úspěšného oběhového
hospodářství, a během svého mandátu o to budu usilovat.“
„Určitě zajistím, abychom při snižování administrativní zátěže
nesnižovali standardy našich právních předpisů v oblasti
životního prostředí, což je důležité, a které budeme muset
naopak zvýšit.“
Řešení problému mikroplastů a úsilí o oceány bez plastů
„Samozřejmě se budu snažit o úplné provedení strategie pro
plasty, dalším krokem však musí být mikroplasty, zejména
v textilních výrobcích, pneumatikách a peletách, které jsou
jejich hlavním zdrojem; biologicky rozložitelné plasty, […],
musíme vytvořit jasný regulační rámec a určit některé
aplikace, pro které se biologicky rozložitelné plasty vyrábí –
zejména z chemikálií – a také samozřejmě plastové obaly.“
„[…] v OSN a ve skupině G7, ale také ve dvoustranných
vztazích s našimi partnery, můžeme jít skvělým příkladem
a vzorem, skvělým příkladem, který je hoden následování,
a to rozhodně hodlám dělat.“
„[…] v rámci Zelené dohody EU budu během svého mandátu
rozvíjet iniciativu pro čistá, zdravá a samozřejmě udržitelně
spravovaná moře a oceány. Je to potřebné pro dosažení 30%
cíle chráněných mořských oblastí v rámci sítě Natura 2000,
a nejde jen o těch 30 %, ale samozřejmě je třeba je velmi
dobře udržovat a velmi dobře provádět.“

Prosperující a udržitelný rybolov a vzkvétající
modrá ekonomika
Zaměřit se na plné provádění reformované společné
rybářské politiky
„[…] musíme provést posouzení co největšího počtu rybích
populací, protože řádné posouzení rybích populací nám
chybí, a pokud shromáždíme co nejvíce údajů, můžeme
rybářům a rybářkám připravit náležitě udržitelný přístup.
„Chci s vámi spolupracovat, abychom se ujistili, že náš režim
pro kontrolu rybolovu vyhovuje svému účelu a zajišťuje
rovné podmínky. Nedostatky budu řešit vždy, když se s nimi
setkám.“

a rybářského fondu, a to začne teprve v roce 2021, takže další
zpoždění financování z Evropského námořního a rybářského
fondu by bylo rovněž nepřijatelné.“
„Budeme samozřejmě připraveni hovořit s Velkou Británií
a proběhnou jednání o dohodě o brexitu. Mohl by to být
brexit s dohodou, což by samozřejmě bylo jednodušší a měli
bychom i přechodné období. Pro případ neřízeného brexitu
existuje několik scénářů, o nichž bychom jednali později.
Ujišťuji vás však, že jsme připraveni.“
„Pokud jde o Evropský námořní a rybářský fond a možnou
výstavbu nových lodí, musíme o tom dále diskutovat,
protože […] si nejsem jistý, že výstavba nových lodí by byla
plně v souladu s našimi cíli, které jsou dohodnuty v rámci
provádění společné rybářské politiky.“
„Pokud jde o selektivnější výstroj, myslím, že bychom ji měli
určitě hledat prostřednictvím výzkumu, vědy, ale vylepšit ji,
což je oblast, do níž můžeme rozhodně investovat veřejné
peníze – do výzkumu, do nových rozhodnutí, která pomohou
našim rybářům a rybářkám lovit udržitelněji a selektivněji
a poskytnout nejlepší možná řešení.“
„Tento problém [financování vrakování starých plavidel]
bude skutečně jednou z prvních věcí, kterou se budu
zabývat, budu-li ve funkci potvrzen.“
Provést hodnocení společné rybářské politiky do roku
2022 a stanovit způsoby řešení problémů, které nejsou
v dostatečně řešeny v rámci současné politiky
„Do roku 2022 provedu hodnocení společné rybářské politiky
s cílem nalézt způsoby řešení problémů, které nejsou v rámci
současné politiky dostatečně řešeny, protože potřebujeme
politiku, která bude sloužit potřebám našich rybářů a rybářek,
našich pobřežních komunit a našeho životního prostředí.“
„Součástí mého mandátu bude provedení přezkumu do roku
2022. Nedostatky budeme určitě řešit […].“
„Dosažením
rovnováhy
mezi
zájmy
sociálními,
hospodářskými a zájmy udržitelnosti můžeme zajistit, že
budou mít v tomto odvětví budoucnost, a pak samozřejmě
prostřednictvím financování z Evropského námořního
a rybářského fondu a dalších fondů můžeme zlepšit
podmínky našich rybářů a rybářek v terénu a pomoci jim.“
„Jde o ženy a musí dostat zaplaceno, musí být stejně
respektovány, a budu se o to snažit v prvé řadě tím, že
v poradních sborech musíme mít rovné zastoupení. Na
našich akcích atd., musíme jít samozřejmě příkladem,
musíme jít ještě více do hloubky a vést o tom rozpravu
v rámci odvětví a se zúčastněnými stranami od malých po
velké.“
„Zaprvé je důležitá strategie v oblasti biologické rozmanitosti
do roku 2030 a bude zahrnovat oceány.“

„Žijeme v citlivém období: k brexitu může dojít a může nastat
v období, kdy skončí financování z Evropského námořního
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„Mojí největší ambicí, pokud budu potvrzen, by bylo prosadit
Zelenou dohodu v terénu. Dohodu, která prospívá oceánům,
životnímu prostředí a našim občanům, kteří by měli být
v popředí a v centru pozornosti.“

„Na volném moři a v nedotčených oblastech, jako je
Antarktida,
potřebujeme
nová
pravidla
ochrany
a udržitelného využívání biologické rozmanitosti na volném
moři.“

„Za tím je skutečně změna klimatu, teplota vody v Baltském
moři stoupla, což mělo obrovský dopad na východní
populace tresky obecné.“

„Budu usilovat o více mořských chráněných oblastí a
o účinnější správu v našich vodách.“

Přispívat ke strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro
udržitelnost potravinového systému
„Svůj úkol v rámci strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“
spatřuji v odvětví rybolovu, tak abychom dokázali vysledovat
ryby od ulovení po jejich naložení do konzerv, abychom
věděli, co se tady v EU podává.“
„[…] chci investovat do potenciálu udržitelných potravin
z mořských živočichů s cílem naplnit strategii „od zemědělce
ke spotřebiteli“ pro udržitelnost potravinového systému.“
„Pokud jde o sledovatelnost, myslím si, že se všichni
shodneme v tom, že máme rádi kvalitní jídlo, a je důležité,
aby byly zachovány naše normy EU. Jednou z klíčových věcí
je samozřejmě označování, aby spotřebitel věděl, co kupuje,
a že zelená etiketa opravdu něco znamená.“
„Původ, jak jsme řekli, je velmi důležitý, ale musíme mít
nejprve jistotu, že informace na etiketě jsou pravdivé. Je to
důležitý krok, který musíme řešit, a myslím si, že je možné
provést procesy digitalizace pro náš trh. “
Ujmout se vedení v oblasti mezinárodní správy oceánů
„Naše úsilí o udržitelný rybolov a zdravé produktivní oceány
se nesmí zastavit na našich hranicích. EU je světovým lídrem
v oblasti správy oceánů. Toto přední postavení bych využil
k prosazování našich zásad udržitelnosti na celém světě
s cílem zajistit, že dosáhneme cílů udržitelného rozvoje pro
život pod vodou.“
„Známe hlavní problémy, které je třeba řešit: nadměrný
rybolov […]. Musíme také zlepšit mezinárodní právní rámec
tak, aby se vztahoval nejen na členské státy EU, které uznávají
a dodržují pravidla, ale i ostatní.“

Uplatňovat přístup nulové tolerance k nezákonnému,
nehlášenému a neregulovanému rybolovu
„A budu pokračovat v boji proti nezákonnému, nehlášenému
a neregulovanému rybolovu.“
„Je důležité řešit nezákonný, nehlášený a neregulovaný
rybolov. Myslím tedy, že je to nejlepší způsob, jak vynakládat
zdroje: jediný způsob je pomoci také našim partnerům
bojovat s příčinami, pomoci jim dobrou radou, tím, že jim
ukážeme naše osvědčené postupy a tím, že je necháme se
zapojit. EU má k takovému vedení samozřejmě jedinečné
předpoklady.“
„Nejprve bude samozřejmě důležitá úzká spolupráce
s kandidátem na komisaře pro obchod Philem Hoganem
a bude důležité na tyto problémy upozornit Světovou
obchodní organizaci (WTO).“
„A samozřejmě je také důležité chránit náš trh před
neudržitelnými dodavatelskými řetězci, jak už bylo řečeno.“
Dospět ke globální dohodě ohledně zákazu dotací na
rybolov, které přispívají k nadměrnému rybolovu,
nezákonnému rybolovu a nadměrné kapacitě
„Budu spolupracovat s kandidátem na komisaře pro obchod
Philem Hoganem, abychom dospěli ke globální dohodě
o zákazu dotací na rybolov, které jsou škodlivé.“
Nový přístup k udržitelné modré ekonomice
„Budu také stát v čele úsilí o nový přístup k udržitelné modré
ekonomice. Ten by měl spojit vše od znalostí v námořní
oblasti a výzkumu po územní plánování námořních prostor.
Mořskou obnovitelnou energii, modré investice a regionální
námořní spolupráci.“
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Dodatek
Změny v Evropské komisi – 2020

Po odstoupení komisaře pro obchod Phila Hogana byla jako nová komisařka pro finanční služby, finanční
stabilitu a unii kapitálových trhů navržena Mairead McGuinnessová. Obchodní portfolio by lo př iděleno
výkonnému místopředsedovi Komise Valdisovi Dombrovskisovi.
Dne 2. října uspořádali poslanci EP slyšení s cílem vyhodnotit kandidáty. Následující stránky obsahují
seznam závazků, jež byly na těchto slyšeních přijaty.
Úplný seznam všech závazků a postojů kandidátů naleznete v doslovném záznamu z jednotlivých
veřejných slyšení na internetových stránkách věnovaných slyšení z roku 2020, které k tomuto účelu zřídil
Evropský parlament. Na stránkách jsou k dispozici rovněž písemné otázky a odpovědi.

BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
Říjen 2020

Závazky, které během svého slyšení
představila
Mairead McGuinnessová
kandidátka na komisařku

Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů

Kandidátka na komisařku Mairead McGuinnessová vystoupila před Evropským parlamentem dne 2. října 2020, aby
odpověděla na otázky poslanců EP z Hospodářského a měnového výboru. Během slyšení představila řadu z ávaz ků,
které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jejímu portfoliu, jak je popsáno
v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují
tyto oblasti:







Bankovní unie,
Unie kapitálových trhů a přístup malých a středních podniků k financování,
Udržitelné finance,
Strategie v oblasti finančních technologií a kryptoměn,
Komplexní přístup k boji proti praní peněz a
Větší odolnost vůči extrateritoriálním sankcím.

Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly během slyšení.
Doslovný záznam z veřejného slyšení je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu věnovaných změnám
v Evropské komisi v roce 2020. Kandidátka na komisařku obdržela ještě před slyšením také několik písemných otázek,
k nimž poskytla písemné odpovědi.

IPOL | Tematická sekce Hospodářská politika a politika v oblasti vědy a
kvality života
Autoři: Radostina Parentiová, Cristina Diasová,
Kristina Grigaiteová, Rebecca Segallová
Generální ředitelství pro vnitřní politiky
PE 658.180 – říjen 2020
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Dokončení bankovní unie
„Jednou z mých hlavních priorit bude dát novou energii
procesu dokončení bankovní unie. […] Nebudu se v souvislosti
s bankovní unií zdráhat budovat konsenzus […].“
„[…] Budete-li mi důvěřovat […], mohu – spolu s vámi –
dosáhnout na poli bankovní unie výsledků a pokročit v oblasti
unie kapitálových trhů.“
„[…] Mou prioritou je, aby šly bankovní unie a unie
kapitálových trhů ruku v ruce […], a ve spolupráci s tímto
výborem […] učiním vše, co je v mých silách, abych v těchto
oblastech dosáhla strukturovaného pokroku.“
Evropský systém pojištění vkladů (EDIS)
„Dohoda o […] evropském systému pojištění vkladů (EDIS) má
zásadní význam. Budu s tímto výborem a členskými státy
spolupracovat na nalezení dalšího postupu.“
„[…] Musíme se zaměřit na oblasti, v nichž máme širokou
podporu. V tomto ohledu je prioritou mého funkčního období,
aby se […] práce Komise […] zaměřila na přezkum rámce pro
krizové řízení a pojištění vkladů […].“
Reforma Evropského mechanismu stability (ESM)
„[…] V krátkodobém horizontu se zaměřím na dokončení
reformního balíčku ESM […]. Práce již velmi pokročila a balíček
je připraven k uzavření. Jeho součástí je společné jištění pro
Jednotný fond pro řešení krizí.“
„Dohoda o společném jištění pro Jednotný fond pro řešení krizí
[…] má zásadní význam. Budu s tímto výborem a členskými
státy spolupracovat na nalezení dalšího postupu.“
Úvěry se selháním
„[…] Úvěrům se selháním […] budu věnovat maximální
pozornost.“
„[…] Potřebujeme nalézt mechanismus […], který bankám od
úvěrů se selháním uleví, při dostatečné ochraně spotřebitelů
[…].“
„[…] Když budeme problémy úvěrů se selháním ignorovat,
budou mít problémy banky […], ale […] lidé a jejich domovy je
třeba chránit. […] V této věci ve mně budete mít velkého
zastánce.“
„[…] Nemůžeme dovolit, aby se domovy lidí slučovaly
a následně velmi nevhodným způsobem prodávaly. Spojení
mezi vypůjčovatelem a věřitelem by nemělo být přerušeno,
když a pokud jsou úvěry dále prodány.“
„[…] Byla bych naprosto proti […] slučování hypotečních
úvěrů, které se dostaly do potíží […] z důvodu pandemie […].“
„[…] Pracujeme na akčním plánu pro úvěry se selháním, který
bude předložen později v průběhu roku. Pracuje se na tom,
abychom mohli společně reagovat na to, co se děje ve všech
jednotlivých členských státech.“

PE 629.837

„Co funguje, když je to správně provedeno, a co by mělo
pomoci
pracovníkům a rodinám, […] je fungování
sekundárních trhů [s úvěry se selháním] a jejich regulace, která
nám umožní vědět o tom, co se na nich děje. Mým závazkem
[…] tedy je, že bych velmi dbala na to, jak tyto sekundární trhy
fungují.“
Expozice bank vůči státnímu dluhu
„Musíme pokročit ve všech ostatních věcech, mimo jiné […]
v zacházení s expozicemi vůči státnímu dluhu.“
„[…] Musíme se zabývat tím, jaký dopad mají na finanční trhy,
a musíme spolupracovat s orgány dohledu […], abychom
zjistili, zda je vhodné výrazně změnit stávající režim […].“

Unie kapitálových trhů
„Plně podporuji nedávno zahájený akční plán unie
kapitálových trhů, který nastiňuje velmi jasný postup vpřed.
Doufám, že dosáhneme rychlého pokroku ve věci fondu pro
primární veřejné nabídky (IPO) pro malé a střední podniky,
nicméně budeme muset také řešit některé obtížné otázky.“
Řešení překážek toku kapitálu
„[…] Musíme se důkladně podívat, na jaké překážky naráží
přeshraniční poskytování úvěrů. […] Mohu přijmout závazek,
že se budu touto záležitostí důkladně zabývat […].“
„[…] Jedním z […] důvodů, proč nemáme silný kapitálový trh
[…], je […] strach, že [lidé] nedostanou správné informace
a budou dělat špatná investiční rozhodnutí. […] Musíme
prozkoumat dopady pobídek […]. Pokud nedůvěřujeme
občanům, že když investují, činí tak s úplnými informacemi,
nemůžeme se vůbec hnout z místa. Domnívám se, že pro
Komisi je to vysoká priorita, a určitě by to bylo vysokou
prioritou pro mě.“
„Abychom odstranili překážky, budeme se rovněž muset
zabývat insolvenčním řízením, postupy srážkové daně
a dohledem.“
Insolvenční řízení
„Myslím si, že můžeme dosáhnout velmi významného pokroku
směrem k větší konvergenci a zefektivnění insolvenčních řízení.
[…] Musíme však být opatrní a zvážit, zda potřebujeme nový
právní předpis, anebo spíše nějaké nelegislativní iniciativy
v této oblasti. […] Nemám ještě pevný názor na to, co je
nejlepší, musíme posoudit podrobnosti. Musíme však zabránit
tomu, aby právní procesy bránily pokroku.“
Postupy srážkové daně
„Domnívám se, že je důležité zabývat se znevýhodněním
přeshraničních investorů a nalézt v akčním plánu unie
kapitálových trhů návrhy řešení těchto zatěžujících postupů
vracení daní, což je velmi dobrou cestou vpřed. Nebude to
snadné provést, ale myslím, že je to naprosto nezbytné.“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení
Přístup malých a středních podniků k financím
„[…] Měli bychom vynaložit veškeré úsilí na podporu malých
a středních podniků, ať už se jedná o financování, nebo
o poradenství, pokyny a další opatření, která by jim pomohla
získat přístup ke kapitálu a trhům.“
„Jednou z iniciativ […] je vytvořit fond pro primární veřejné
nabídky pro malé a střední podniky, a myslím si, že to musíme
udělat.“
„[…] Chceme přejít od velké závislosti na bankovním
financování k vyváženější situaci, a proto […] učiním vše, co je
v mých silách, aby se zde věci reálně změnily.“

Udržitelné finance
„Budu upřednostňovat nový akční plán pro udržitelné finance,
urychlím práci na standardu EU pro zelené dluhopisy,
ekoznačkách, zelených a udržitelných investicích a lepším
zveřejňování údajů o klimatu a životním prostředí ze strany
podniků, což investorům a průmyslu pomůže určit, jaké
projekty jsou udržitelné.“
„[…] Bylo vykonáno hodně práce, na kterou můžeme navázat,
jako je standard pro zelené dluhopisy a biologická rozmanitost.
[…] Můžete se spolehnout, že budu v tomto směru dál
usilovně pracovat.“
„V souvislosti se standardem pro zelené dluhopisy […] máme
tři priority […]: potřebujeme, aby důsledně sledoval taxonomii
a byl na ni napojen, […] chtěli bychom být v tomto ohledu
lídrem na trhu […] a také bychom chtěli zajistit, aby se tvrzení,
že jde o zelené dluhopisy, dalo ověřit.“
„[…] Již nemůžeme mít situaci, kdy společnost nebo země
předloží tvrzení […], za kterým nestojí žádné ověření […]. […]
Musíme […] pracovat rychle, ale obezřetně […]. Jsem plně
odhodlána tak učinit.“
„[…] Udržitelnost neznamená jen životní prostředí nebo
zelenou barvu. […] Musíme vidět inkluzivní společnost, jde tu
o sociální udržitelnost. […] Podporuji koncepci, která zakládá
sociálně inkluzivnější Evropu a vyžaduje sociálně inkluzivnější
finanční systém.“

Strategie
v oblasti
a kryptoměn

finančních

technologií

„Musíme řešit roztříštěnost jednotného trhu digitálních
finančních služeb a usilovat o vytvoření evropského prostoru
finančních údajů, jenž bude podporovat inovace.“
„[Pokud jde o] kryptoměny, skutečně musíme společně –
Komise, Parlament a Rada – udělat správnou věc pro
budoucnost, která […] přinese […] příležitosti, ale také […]
rizika.“
„Kryptoměny […] dokáží zakrýt finanční podvody. […] Musí
podléhat finančnímu dohledu.“

„Budeme pečlivě zkoumat, co vyplyne z […] vyšetřování
v souvislosti se společností Wirecard, a budeme odpovídajícím
způsobem jednat.“

Komplexní přístup k boji proti praní peněz
„Praní peněz je součástí řetězce trestné činnosti, která ničí naši
společnost […]. Budu […] pokračovat v práci na legislativním
balíčku v příštím roce a budu při tom přihlížet k usnesení
Parlamentu z července. Potřebujeme jednotný soubor pravidel
EU, na jehož dodržování by nedohlížely pouze vnitrostátní
orgány dohledu, ale silný a nezávislý unijní orgán dohledu pro
boj proti praní peněz. A potřebujeme posílit spolupráci mezi
finančními zpravodajskými útvary.“
„K čemu se před vámi zavazuji, je silná architektura s celkovým
dohledem na evropské úrovni. Budeme mít vnitrostátní
subjekty, ale i evropské.“
„Centrální regulační orgán by měl jako orgán dohledu podle
mého názoru rovněž převzít kontrolu nad rizikovými oblastmi
bankovnictví, které vyžadují centrální dohled. […] Ústřední
kontrola má zásadní význam, když máme finanční subjekty
propojené napříč členskými státy.“
„Pokud jde o nástroje, které mají být použity, jsem velmi
otevřená. Někdy, když chceme dosáhnout naprosté jasnosti,
volíme nařízení, ale zatím jsme nedospěli ke konečnému
rozhodnutí […].“
„Skutečnost, že […] praní peněz stále přetrvává, […] znamená,
že musíme mít sankce. Podívám se na tuto otázku ještě
podrobněji, […] nicméně trest musí odpovídat povaze
zločinu.“
„Co tedy máme udělat, pokud jde o špatné provádění
[právních předpisů proti praní peněz]? […] Podle mého názoru
je skutečně důležité, aby Komise v tomto ohledu pracovala
mnohem přísněji. […] Podívám se, kde probíhají řízení
o nesplnění povinnosti, a budu se zabývat tím, kde by se podle
mého názoru měla nově zahájit. To Vám mohu slíbit, jelikož se
opravdu jedná o téma vzbuzující mimořádné obavy […].“

Extrateritoriální sankce
„[…] Zaměřím se na způsoby, jak se bránit před
neopodstatněnými extrateritoriálními účinky, jaké mají na naše
zájmy sankce přijaté jinými státy, a budu pracovat na naší
schopnosti ukládat sankce.“

Rizika pro finanční stabilitu
Zotavení z pandemie COVID-19
„[…] Potřebujeme silnou bankovní unii a silnou unii
kapitálových trhů […] a já se domnívám, že COVID-19 nás
podněcuje, abychom teď podnikli odvážné kroky […]. Pokud
jde o finanční stabilitu, považuji za důležité, abychom pokročili
vpřed.“
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„[V] souvislosti s [prováděním] rámce Basel III dochází ke
zpoždění o jeden rok, což je správné, neboť země se potýkají
s onemocněním COVID-19 […]. Mohu vás ujistit, že bude
rovněž provedeno posouzení dopadů, které zohlední dopad
onemocnění COVID-19 na finanční situaci bank. […]
Domnívám se, že provádění rámce Basel III způsobem, který
jsem zmínila, respektuje naše odhodlání k realizaci tohoto
procesu. Budeme taktéž velmi důsledně přihlížet ke
skutečnosti, že evropský bankovní systém má velmi odlišnou
strukturu. Bude to tedy provedeno odpovídajícím způsobem.“
„[…] Pokud jde o stínové bankovnictví, musíme si na tato rizika
dávat dobrý pozor, neboť […] by se mohla přesunout z bank
do nebankovního sektoru. […] Musíme přezkoumat naše
předpisy a kontrolní mechanismy a zajistit, aby plnily svůj účel
[…].“
Brexit
„[…] Chci zajistit, abychom měli silný evropský finanční systém
a aby služby, které jsou základem naší finanční stability,
podléhaly našim pravidlům a dohledu.“
„[…] Rozhodně nebudeme, pokud jde o finanční stabilitu, nic
riskovat. Myslím, že je dobré říci, že chceme mít se Spojeným
královstvím vztah založený na spolupráci […], ale když na to
přijde, já i Komise jako celek musíme především dbát na zájmy
Evropské unie.“
„Podle mého názoru musíme zaujmout preventivní přístup.
Myslím si, že musíme budovat vlastní infrastrukturu, protože
[…] nevíme, co je záměrem Spojeného království, zejména
pokud jde o finanční služby, ale víme, že mají v úmyslu se
odchylovat.“
„[…] Pokud a dokud nedostaneme od Spojeného království
jasné odpovědi na otázky, o co jim jde, zda mají v úmyslu
deregulovat nebo se […] mírně či výrazně odchýlit, musí být
naše reakce otevřená.“

Jiné související otázky

sektoru, jde o to mít více žen – byli orientováni směrem, aby
měli odpovídající kvalifikaci.“
Evropská angažovanost a osobní nezávislost
„V tomto ohledu se mohu vyjádřit velice jasně. Pokud mě tento
výbor schválí, budu evropskou komisařkou, která hájí evropské
zájmy. To zdůrazňuji jako naprosto zásadní věc. Komisaři
skládají přísahu, že své národní dresy nechají za dveřmi. Já
žádný nenosím, ale v každém případě, až se ujmu úřadu, bych
jej nechala za dveřmi.
Zdanění
„Jako evropská komisařka mohu jednoznačně potvrdit, že bych
ke zdanění zvolila přístup Společenství.“
„[Pokud jde o] podávání zpráv podle jednotlivých zemí […],
jsem velmi pevně přesvědčena o jeho správnosti […]. Musíme
se dál posunout tímto směrem. […] Chceme, aby to
pokračovalo. […] Musíme se opravdu snažit. […] Stojím v této
věci na straně Parlamentu. Je to dobrá iniciativa. Musí se
udělat. Doufám, že ji odblokujeme.“
[…] Podporovala bych práci na dani z finančních transakcí. […]
Na této dani pracujeme a budeme dál pracovat. Uvidíme, zda
se to podaří uskutečnit způsobem, který přinese příjmy,
a současně to nebude v rozporu s finančními zájmy Evropské
unie, pokud jde o globální finanční situaci.“
„V oblasti daní obecně […] probíhá práce na úrovni OECD.
Přála bych si, abychom v této věci uspěli v celosvětovém
měřítku, aby došlo k posunu v oblasti […] zdanění společností
tak, aby odváděly na daních svůj spravedlivý podíl, a to
transparentně. Pokud to k úspěchu nepovede, pokud proces
OECD zabředne do politických sporů, tak Evropská komise
předloží vlastní návrhy zdanění, což podporuji.“
„[…] Zavazuji se před vámi, že bych důrazně podporovala úsilí
kolegia prosazovat spravedlivé, jednoduché a udržitelné
zdanění v souladu s červencovým balíčkem Komise.“

Vyvážené zastoupení žen a mužů
„Domnívám se také, že musíme účinně spolupracovat se
vzdělávacími a finančními institucemi a sítěmi a zajistit, aby
ženy a muži – pokud ovšem jde o rovnováhu ve finančním
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BRIEFING

Slyšení kandidátů na komisaře
Říjen 2020

Závazky, které během svého slyšení představil

VALDIS DOMBROVSKIS

Výkonný místopředseda Komise / kandidát na
komisaře
Obchod

Výkonný místopředseda Komise / kandidát na komisaře Valdis Dombrovskis vystoupil dne 2. října 2020 před
Evropským parlamentem, aby zodpověděl dotazy poslanců EP z Výboru pro mezinárodní obchod a poslanců
z Výboru pro zahraniční věci, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro rozvoj a Rozpočtového výboru. Během
slyšení představil řadu závazků, které jsou obsahem tohoto dokumentu. Uvedené závazky se vztahují k jeho portfoliu
komisaře pro obchod, jak je popsáno v pověřovacím dopise zaslaném nově zvolenou předsedkyní Evropské komise
Ursulou von der Leyenovou, a zahrnují tyto oblasti:
 Rovné podmínky pro všechny,
 Posílení vedoucího postavení Evropy ve světě,
 Obchod pro udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu.
Upozorňujeme, že citace uvedené v tomto dokumentu zahrnují pouze ústní závazky, které zazněly během slyšení.
Doslovný záznam z veřejného slyšení je k dispozici na stránkách Evropského parlamentu věnovaných změnám
v Evropské komisi v roce 2020. Kandidát na komisaře obdržel ještě před slyšením také několik písemných otázek,
k nimž poskytl písemné odpovědi.

Tematická sekce Vnější vztahy
Autoři: Mario Damen, Wolfgang Igler
Generální ředitelství pro vnější politiky Unie
PE 639.316 – říjen 2020
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Nový plán obchodní politiky EU

Prosazování pravidel

„ […] Předložím nový plán obchodní politiky. Tento plán musí
být v souladu s naším širším plánem udržitelného a digitálního
oživení. Musí být moderní a aktuální a musí podporovat naše
hodnoty a širší geopolitické cíle.“ […] „Evropa se musí stát
asertivnější a chránit naše společnosti, zajišťovat naše
strategické zájmy, posilovat reciprocitu a zasazovat se za rovné
podmínky.“

„Na provádění našich dohod bude pracovat vrchní úředník pro
dodržování obchodních dohod (CTEO). […] S vaší podporou
jistě brzy dosáhneme shody na aktualizované podobě nařízení
o prosazování pravidel.“ […] „Měli bychom rozšířit působnost
nařízení o prosazování pravidel, aby zahrnovalo i oblast služeb
a duševního vlastnictví a vztahovalo se rovněž na naše
investice a nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných
zakázek. Předložíme nový nástroj proti nátlaku ze strany třetích
zemí, […] jež se přestanou řídit pravidly WTO a budou
porušovat mezinárodní pravidla, který nám umožní účinně
reagovat.“ […] „Je třeba se dále zabývat úlohou CTEO ve fázi
před ratifikací dohod.“ […] „Je třeba posílit provádění
a vymáhání kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji.“ […] „A
zaujmeme systematičtější přístup, který bude do úsilí v oblasti
prosazování pravidel, životního prostředí a pracovního práva
zapojovat občanskou společnost […].“

„Veřejná konzultace o přezkumu obchodní politiky skončí 15.
listopadu. Až přezkoumáme, k čemu dospěla, vrátím se do
tohoto výboru, abych s vámi příslušná zjištění projednal. Vaše
názory budou začleněny do sdělení Komise, které hodláme
zveřejnit začátkem roku 2021. Sdělení stanoví směry obchodní
politiky tak, aby skutečně reagovaly na výzvy a příležitosti
nadcházejícího desetiletí, zeleného a digitálního evropského
desetiletí.“
„[…] Předložíme sdělení o ekonomické svrchovanosti či
autonomii EU, v němž bude figurovat i posílení mezinárodní
úlohy eura.“ […] „V současné době debatujeme o otevřené
strategické autonomii a odolnosti hospodářství EU a jednou
z lekcí, které jsme si odnesli z krize, je otázka odolnosti
dodavatelských řetězců a co musíme udělat, abychom zabránili
situaci, kdy budeme u kritického zboží závislí na jediném
dodavateli nebo jediné dodavatelské zemi, jak tomu bylo
u zdravotnických potřeb během krize COVID-19, která nám
zřetelně ukázala tuto slabinu.“ […] „Zabýváme se více
možnostmi. Nabízí se celá řada nástrojů, které dává smysl
prozkoumat, jako je opětovná relokalizace výroby, relokalizace
do naší blízkosti, vytváření zásob, diverzifikace či zkracování
dodavatelských řetězců.“
„[…] Později v tomto měsíci spustím portál Access2Markets.
Jedná se o jednotné kontaktní místo ve všech jazycích EU,
které bude pomáhat malým a středním podnikům s orientací
ve světě mezinárodního obchodu.“
Nekalé obchodní praktiky
„Musíme posílit naši obranu a prosazování práva. Právě tak
může evropská obchodní politika pomoci budovat Evropu,
která chrání.“ […] „Musíme také zlepšit své nástroje na ochranu
obchodu. Budu podporovat úsilí o zavedení nového právního
nástroje, který by řešil narušení našeho vnitřního trhu
v důsledku
zahraničních
dotací.
Budu
spolupracovat
s členskými státy a snažit se dosáhnout toho, aby mechanismy
prověřování přímých zahraničních investic fungovaly dobře
v praxi. Obrátím se na vás také, abyste mi pomohli dokončit
práci týkající se vývozu zboží dvojího užití a nástroje pro
mezinárodní zadávání veřejných zakázek. A v zájmu posílení
našich schopností bránit EU před nekalými praktikami jiných
subjektů […] předloží Komise příští rok legislativní návrh
specializovaného nástroje proti nátlaku, který EU umožní
účinně reagovat právě na tento druh aktivit […].“
„Ochranná opatření týkající se oceli: […] Myslím, že bychom se
měli držet rámce WTO, a proto se v současné době zabýváme
tím, jak dosáhnout stejného výsledku pro evropský ocelářský
průmysl prostřednictvím antidumpingových a antisubvenčních
opatření v souladu s pravidly WTO, namísto toho, abychom se
ocitli mimo pravidla WTO a riskovali odvetná opatření.“

PE 629.837

Odolnost EU vůči extrateritoriálním sankcím
„[…] Extrateritoriální účinky sankcí třetích zemí. Ty nás
rozhodně znepokojují. […] Jako hlavní nástroj na ochranu
našich hospodářských subjektů máme blokovací nařízení. […]
Pokračujeme v posilování postoje EU a odolnosti EU vůči
extrateritoriálním sankcím. To bude součástí našeho sdělení,
které bychom podle stávajících plánů měli zveřejnit v prosinci
a které se bude týkat posílení ekonomické svrchovanosti či
autonomie EU […].“
Transparentnost
„Zavazuji se, že budu při jednáních s Evropským parlamentem
zachovávat vysokou míru transparentnosti. Zajistím, abyste
měli všechny potřebné informace včas. Rád bych ujistil
koordinátory skupin, že dobře chápu očekávání, která jste
vyjádřili v souvislosti se slyšením mého předchůdce v minulém
roce.“

Posílení vedoucího postavení Evropy ve světě
„Obchodní politiku 21. století může utvářet pouze Evropa
otevřená světu. Proto navrhuji pokročit v naší obchodní
politice s cílem reformovat mnohostranný řád založený na
pravidlech, přehodnotit tuto politiku ve snaze o dosažení
našich cílů v oblasti udržitelnosti, posílit volný a spravedlivý
obchod prostřednictvím spolupráce s našimi partnery
a současně posílit naši ochranu obchodu a prosazování pravidel
a konečně řízením našich klíčových vztahů dále posílit naše vedoucí
postavení v oblasti obchodu.“

Multilateralismus a WTO
„[…] Jednou z mých prvních priorit bude reformovat systém
globální ekonomické správy, založený na pravidlech, […] aby
splňoval požadavky dnešního světa. To znamená, že
potřebujeme WTO, která řeší spory rychle a účinně a disponuje
silnými pravidly, jež zajistí rovné podmínky, WTO, v základě
jejíž činnosti jsou cíle udržitelného rozvoje a změna klimatu.“
[…] „Pokud jde o mechanismus WTO pro řešení sporů, […]
jsme připraveni spolupracovat s USA a diskutovat o tom, jak
přesně by měl tento odvolací orgán vypadat, a řešit
nedostatky, jimiž fungování mechanismu pro řešení sporů –
a na tom se shodujeme – předtím trpělo […].“

Závazky, které představili kandidáti na komisaře během svého slyšení

„Je mi potěšením dnes oznámit, že hodlám zahájit iniciativu
WTO v oblasti obchodu a klimatu, zaměřenou na zelené zboží
a služby.“ […] „Tuto iniciativu týkající se environmentálního
zboží […] chceme dále rozšířit, aby se nevztahovala pouze na
zboží, ale i na služby. Chceme mít něco připraveného již na
příští Radu ministrů. Budeme tedy spolupracovat s podobně
smýšlejícími zeměmi, s tzv. skupinou FAST, s Ottawskou
skupinou, a budeme usilovat o oživení této činnosti a
o dosažení shody na konkrétních návrzích.“
Elektronické obchodování
„ […] Budu upřednostňovat jednání o elektronickém obchodu.
Je samozřejmě velice důležité, abychom dohlíželi na
dodržování pravidel GDPR na ochranu osobních údajů.“ […]
Jednáme ve WTO o tom, že je zapotřebí zaručit volný tok dat.
[…] Omezení musí být v souladu s mezinárodními závazky
a Komise bude i nadále plnit svou úlohu a sledovat a řešit tato
omezení ve třetích zemích […].“
„Pokud jde o dvojstranné vztahy, tak ano, máme v našich
jednáních kapitoly a body týkající se digitálního obchodu. Jako
příklad mohu uvést Nový Zéland a Austrálii, kde tato témata
figurují velmi prominentně. […]“
USA
„Vyvinu veškeré úsilí, abych oživil naše strategické partnerství
se Spojenými státy. Dodám čerstvý impuls transatlantické práci
v oblasti
obchodu,
technologií,
zdanění
a reformy
mnohostranného obchodního systému, včetně pravidel pro
průmyslové dotace. Nedávná dohoda o snížení cel představuje
první krok této obnovené spolupráce. Pokud se však USA
nepřestanou distancovat od multilateralismu a budou nadále
přijímat jednostranná opatření, nebude EU při obraně svých
zájmů váhat a bude přiměřeně reagovat.“
„[…] Případ Airbus-Boeing. Náš přístup je jasný. Preferujeme
urovnání tohoto sporu dohodou.“ […] „Nedojde-li k dohodě,
nebudeme mít samozřejmě jinou možnost, než také uvalit cla,
v souladu s rozhodnutím WTO ve věci Boeing. […]“
„[…] V OECD pracujeme na zdanění digitální ekonomiky. Avšak
vzhledem k tomu, že neexistuje mezinárodní dohoda, jsme
připraveni předložit návrh EU […] a s USA spolupracujeme i na
této záležitosti […] s cílem zajistit, aby se USA v rámci OECD do
jednání smysluplně zapojily a dospěli jsme k mezinárodní
dohodě o digitální dani.“
Dvoustranná dohoda o investicích s Čínou
„[…] Klademe důraz na obsah, ne na lhůty. To znamená, že
potřebujeme
nastolit
novou
rovnováhu
v našich
ekonomických vztazích, a je tudíž nezbytné, aby Čína výrazně
změnila své pozice, pokud jde o přístup na trh, než budeme
moci tuto dohodu uzavřít.“ […] „Naše partnerství musí dostat
novou strukturu: musí být reciproční, vyvážené a spravedlivé.
Evropským společnostem se musí v Číně dostat spravedlivého
zacházení a musí mít opravdový přístup na trh.“ […] „Vytrváme
v našem odhodlaném postoji a dosáhneme v rámci této
dohody pokroku i v souvislosti s kapitolou o obchodu
a udržitelném rozvoji.“ […] „Co se týče jednání, bezprostřední
prioritou je dokončit dohodu o investicích s Čínou. […] Pak
uvidíme, jak pokračovat dál s dalšími dohodami o investicích
v tomto regionu.“

MERCOSUR
„[…] Abychom mohli v této ratifikaci úspěšně pokročit, je
důležité, abychom měli od zemí Mercosuru smysluplný
závazek, pokud jde o odlesňování a Pařížskou dohodu. […] Aby
bylo možné s ratifikací pokročit, budeme potřebovat něco
hmatatelného, co je již prováděno. Vzhledem ke stávající
situaci ratifikaci […] na opětovném otevření Mercosuru
nenavrhneme. To by nebyl úplně vhodný postup.“
Další země a problémy
„[…] Jednání o dohodách s Austrálií a Novým Zélandem
značně pokročila. […] Velmi se zasazujeme, řekl bych, za vztahy
s Latinskou Amerikou a budeme tak činit i nadále. […] Jsem
odhodlán posílit naše dohody o hospodářském partnerství
s Afrikou, budovat odolné hodnotové řetězce a podporovat
udržitelné veřejné a soukromé investice v odvětvích
společného zájmu. Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout
dohody mezi oběma kontinenty.“ […] „Musíme zlepšit
spolupráci se sousedskými zeměmi. […] Stejně tak musíme
i nadále podporovat kandidátské země pro členství v EU
a potenciální kandidátské země, a to i prostřednictvím rozšíření
našich autonomních obchodních opatření. Spoléhám na naše
spolunormotvůrce, že budeme mít včas přijato nové nařízení,
a velmi v této souvislosti vítám nedávné hlasování ve Výboru
pro mezinárodní obchod (INTA).“ […] „Jednání se Spojeným
královstvím. Je ve velkém zájmu obou stran vybudovat co
nejužší obchodní vztah. Musím však zdůraznit, že pokrok bude
záviset na tom, zda obě strany dodrží své závazky plynoucí
z dohody o vystoupení.“
„[…] Chceme reformu Smlouvy o energetické chartě, která
členům umožní postupně ukončit ochranu investic do fosilních
paliv, což je hlavním cílem reformy. […] Pokud jde o všeobecný
systém preferencí (GSP), budeme při přezkumu tohoto
systému příští rok určitě posilovat vazbu na udržitelnost,
včetně Pařížské dohody.“

Obchod a udržitelný rozvoj
[…] Nemám nic proti tomu zvážit, zda bychom již teď nemohli
mít […] vymahatelnější nebo postupně více vymahatelné
kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, např. v jednáních
s Novým Zélandem.“ […] „Pak samozřejmě budeme muset
posoudit, jak postupovat dál. Máme patnáctibodový akční plán
pro obchod a udržitelný rozvoj, jenž byl přijat v roce 2018 a má
být přezkoumán v roce 2023. […] Přezkum uspíším na rok 2021
a rovněž zohledním účinky onemocnění COVID-19 a současné
priority. Pokud jde o budoucí dohody a o to, na co jste se ptali
v souvislosti s možnostmi granulárnějšího vymáhání práva –
což je něco mezi prostým dialogem a pozastavením dohody, to
je nukleární varianta –, tak jsem se důkladně podíval na
francouzsko-nizozemský
dokument
o podmiňování
cel
určitými výsledky v oblasti udržitelnosti. To je myšlenka, kterou
jsem ochoten se dále zabývat. […] Ve skutečnosti obsahuje
představy o tom, jak koncipovat a provádět explicitní
podmíněnost a jak tuto podmíněnost vyjádřit v podobě snížení
celních sazeb – anebo nesnížení, v případě neprovádění
některých úmluv MOP nebo environmentálních dohod. Přesně
takto můžeme v této věci postupovat.“
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„Pokud jde o kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji, bude

[CTEO] pro dotčené společnosti i pro občanskou společnost
zajišťovat jednotné přístupové místo, kde bude možné
podávat stížnosti a zabývat se konkrétními zjištěnými
problémy.
[…] Navrhl bych zahájit srovnávací studii s cílem zjistit, jak se
k prosazování kapitol o obchodu a udržitelném rozvoji staví
země na celém světě.“
Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
„V první polovině roku 2021 chceme předložit legislativní
návrh – je to tedy GŘ TAXUD a komisař Gentiloni, kteří to řídí,
ale obchod s touto věcí samozřejmě úzce souvisí, kvůli
otázce slučitelnosti s pravidly WTO […].“
Náležitá péče
„[…] Komplexní dohoda o investicích. Tyto investice budou
muset respektovat úmluvy MOP týkající se nucené práce, […]

včetně důrazných opatření k vymýcení práce dětí. […] Budu
úzce spolupracovat s komisařem Reyndersem na tom, aby
návrh Komise týkající se povinné náležité péče pokročil již
v příštím roce.“
„[…] GŘ pro obchod provádí studii o účasti žen na obchodu,
která se zaměřuje na obchod se zbožím […]. Pak bude
následovat další krok, kdy se zaměříme na otázku účasti žen
na obchodu se službami.“ […] „Tuto oblast chceme posílit.
[…] Vypracujeme akční plán EU pro rovnost žen a mužů na
období 2021–2025 pro vnější vztahy a i tady bude obchod
hrát významnou roli.“
[…] „Co se Komise týče, jsme připraveni i nadále pracovat na
závazné smlouvě OSN týkající se podniků a lidských práv. […]
Dobrým modelem […] pro mnohostranné iniciativy je
iniciativa pro udržitelné kakao. Mohli bychom se snažit ji
zopakovat i v jiných oblastech, k nimž patří, jak jste zmínili,
textil a možná i další oblasti.“
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