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dezignovaného komisára pre obchod 

 

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

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať 

k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

 

Posledných päť rokov som bol komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a v tomto 

období som zodpovedal za spoločnú poľnohospodársku politiku. Spoločná poľnohospodárska 

politika je jednou z najstarších a najúspešnejších politík Európskej únie, ktorá si zachováva 

svoj význam vďaka dôležitej podpore pre milióny európskych poľnohospodárov, z ktorých 

väčšina hospodári na malých a stredne veľkých hospodárstvach, ktoré odrážajú tradičný 

poľnohospodársky systém Európy. Tento poľnohospodársky systém zabezpečuje, že 

poľnohospodári prispievajú k udržiavaniu vidieckeho prostredia a k životaschopnosti 

vidieckych komunít, ako aj k zaručeniu potravinovej bezpečnosti európskych občanov. 

Pred tým, ako som sa stal členom kolégia komisárov, som ako politický predstaviteľ v Írsku 

viac ako 30 rokov vždy presadzoval proeurópsku agendu. Zblízka som videl výhody, ktoré 

môže malej krajine priniesť členstvo v EÚ, ako aj solidaritu, ktorú môže EÚ ponúknuť 

všetkým členským štátom vďaka zaisteniu väčšej prosperity prostredníctvom Únie 

a účinného využívania rozpočtu v záujme rozvoja infraštruktúry a podpory zraniteľných častí 

spoločnosti. Vo všetkých mojich politických pozíciách, ako poslanec obecného 

zastupiteľstva, člen írskeho národného parlamentu, minister (a bývalý predseda Rady 

ministrov životného prostredia) a komisár, som sa vždy riadil zásadou služby verejnosti 

a služby najlepším záujmom občanov, ktorí ma zvolili, aby som ich zastupoval. Vo funkcii 

komisára som si veľmi cenil príspevok Európskeho parlamentu k rozvoju politiky EÚ, ktorá 

je prospešná pre všetkých našich občanov. 
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Medzinárodný obchod je jedným z kľúčových faktorov súčasného rastu európskeho 

hospodárstva a úplné a účinné vykonávanie a presadzovanie existujúcich dohôd môže 

zabezpečiť pokračujúcu hospodársku prosperitu, z ktorej budú mať úžitok všetci naši občania 

bez ohľadu na to, či sú podnikateľmi, poľnohospodármi, pracovníkmi, poskytovateľmi 

služieb alebo spotrebiteľmi. 

Vítam výzvu zvolenej predsedníčky Komisie, aby sme „využili všetky talenty, ktoré Európa 

ponúka“. Myslím si, že je potrebné ísť príkladom, a v plnej miere budem tento záväzok 

dodržiavať pri zostavovaní môjho kabinetu. Dlho ma znepokojuje nedostatočné zastúpenie 

žien v politike a ako írsky minister životného prostredia a miestnej samosprávy som navrhol 

právne predpisy, v ktorých sa stanovujú minimálne úrovne účasti žien a mužov vo voľbách, 

čo viedlo k výraznému zvýšeniu miery zastúpenia žien v parlamente. Existuje široká škála 

dialógov s občianskou spoločnosťou, ktoré patria do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre 

obchod, a som odhodlaný zabezpečiť, aby všetky takéto skupiny a akékoľvek iné podobné 

skupiny boli v budúcnosti rodovo vyvážené. 

Rovnako ma veľmi teší, že pod vedením predsedu Junckera sme dosiahli významný pokrok 

v zlepšovaní úrovne zastúpenia žien na vedúcich pozíciách v Európskej komisii, a v tejto 

súvislosti sa dostalo do popredia Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, ktoré som riadil v rámci súčasného mandátu. Pokiaľ ide o rozvoj politiky, mám 

v úmysle inštruovať moje útvary, aby pri príprave politických iniciatív zvažovali rodový 

vplyv. Konkrétne sa domnievam, že začlenenie kapitol o obchode a trvalo udržateľnom 

rozvoji do našich obchodných dohôd môže zabezpečiť, aby tieto dohody mali v krajinách, 

ktoré sú našimi obchodnými partnermi, pozitívny účinok v takých oblastiach, ako je 

napríklad zabezpečenie pozitívneho rodového programu. 

Môžem ubezpečiť Európsky parlament, že si plne uvedomujem slávnostný sľub, ktorý som 

ako člen Komisie zložil pred Súdnym dvorom. Som si plne vedomý povinností, stanovených 

v zmluve a požiadaviek Kódexu správania členov Komisie. V plnej miere sa stotožňujem 

s presvedčením zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, že sa musíme usilovať o „tú 

najvyššiu úroveň transparentnosti a etiky, pokiaľ ide o kolégium ako celok“. 

Posledných päť rokov som sa nepretržite riadil potrebou konať nezávisle a nestranne a plne 

v súlade so všetkými príslušnými požiadavkami. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 
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Ako bývalý predseda Rady pre životné prostredie, a najmä ako komisár pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka si veľmi vážim konštruktívnu interakciu s Parlamentom. 

Ako bývalý poslanec národného parlamentu plne rešpektujem úlohu poslancov Európskeho 

parlamentu ako priamo volených zástupcov občanov. 

Počas posledných piatich rokov som pravidelne spolupracoval s členmi Výboru pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a stretával sa s poslancami Európskeho parlamentu pri 

rôznych príležitostiach počas plenárnych zasadnutí v Štrasburgu a ak budem vymenovaný do 

funkcie komisára pre obchod, mám v úmysle v tom pokračovať. 

Plne podporujem úmysel zvolenej predsedníčky von der Leyenovej „posilniť osobitné 

partnerstvo Komisie s Európskym parlamentom.“ Niet pochybností o tom, že musíme 

priblížiť Európu občanom a posilniť väzby s našimi občanmi. Rekordná účasť na nedávnych 

voľbách do Európskeho parlamentu ukazuje, že občania majú záujem o EÚ. Poslanci 

Európskeho parlamentu ako ich priamo volení zástupcovia majú najlepšie predpoklady na to, 

aby zohľadňovali ich záujmy a obavy. Chcel by som lepšie pochopiť tieto záujmy a obavy 

a zaväzujem sa k užšej spolupráci s Európskym parlamentom pri plnení tohto cieľa. Takisto 

plne rešpektujem výsadné právo Parlamentu účinne vykonávať demokratický dohľad. 

Pri rokovaniach s Európskym parlamentom som bol vždy pripravený prevziať politickú 

zodpovednosť za záležitosti v mojej oblasti pôsobnosti a bez toho, aby bola dotknutá zásada 

kolegiality. Mám v úmysle pokračovať v tomto prístupe aj v budúcnosti. 

V súlade so záväzkom zvolenej predsedníčky dodržiavať tú najvyššiu úroveň transparentnosti 

si dobre uvedomujem neutíchajúci záujem, ktorý Európsky parlament prejavuje o obchodnú 

politiku, ako aj význam a citlivosť mnohých otázok súvisiacich s obchodom. V tejto 

súvislosti chcem zopakovať svoj záväzok zabezpečiť pravidelné brífingy pre Európsky 

parlament pred každým kolom bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní a po ňom. Jeho 

záujmy a obavy chcem riešiť úplne a úprimne a som si vedomý, že to je možné len 

vytvorením vzťahu založeného na dôvere a udržiavaním pravidelného dialógu s poslancami, 

ktorý som odhodlaný viesť. 

Súhlasím s Európskym parlamentom v tom, že je správne, aby sa s Parlamentom aj Radou 

zaobchádzalo rovnako a zaväzujem sa tento princíp dodržiavať. Komisia už zaviedla 

opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa dokumenty zasielané Výboru Rady pre obchodnú 

politiku súčasne zasielali aj Výboru Európskeho parlamentu pre medzinárodný obchod 

(INTA). Táto prax bude zachovaná. 

Okrem toho sa v náležitých prípadoch budem usilovať o to, aby sa niektoré prezentácie 

uskutočnili v Parlamente aj v Rade v ten istý deň a v tejto súvislosti sa budem rád 

zúčastňovať na mimoriadnych schôdzach výboru INTA, ak to bude potrebné. 

Stredobodom našej činnosti a metód musí byť transparentnosť. Hoci verím, že EÚ je 

najtransparentnejšou verejnou inštitúciou na svete, ktorá vykonáva obchodnú politiku, vždy 

je možné urobiť viac. Ako inštitúcie EÚ sme si to dlžní navzájom, ak máme spolupracovať 

v atmosfére vzájomnej dôvery, ale takisto to dlhujeme našim občanom, v ktorých mene 

pracujeme, aby sme zabezpečili, že budú čo najlepšie a najúplnejšie informovaní, pri 
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primeranom zohľadnení ochrany našej rokovacej pozície. Verím, že táto transparentnosť 

pomôže všetkým inštitúciám zabezpečiť, aby naša obchodná politika zohľadňovala obavy 

občanov. 

Teším sa na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, vďaka ktorej nájdeme najlepší 

spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť. 

 

Otázky Výboru pre medzinárodný obchod 

3. Obchodná stratégia 

Ktoré priority a politické kroky (vrátane legislatívnych iniciatív a nových dohôd) by 

dezignovaný komisár stanovil v čase zvyšujúceho sa napätia v oblasti obchodu na 

celosvetovej úrovni a hlbokej krízy v rámci multilaterálneho obchodného systému na 

vytvorenie a účinné vykonávanie obchodnej a investičnej stratégie EÚ, ktorá by 

zabezpečila, aby EÚ zostala globálnym aktérom schopným chrániť a presadzovať 

hodnoty EÚ, kľúčové politické priority a hospodárske záujmy, prispievať 

k spravodlivejšiemu obchodu založenému na pravidlách, bojovať proti nekalej 

hospodárskej súťaži (vrátane sociálneho a environmentálneho dumpingu) a zabezpečiť 

rovnaké podmienky na celosvetovej úrovni pre európske spoločnosti, najmä MSP, 

a záujmy spotrebiteľov a pracovníkov? Ako plánuje dezignovaný komisár v tejto 

súvislosti aktívne zapojiť Parlament do vypracúvania týchto priorít a politických 

krokov od najskoršej fázy procesu? 

Pevne verím v otvorenú a spravodlivú obchodnú politiku, ktorá posilňuje pozíciu EÚ vo 

svete, presadzuje naše hodnoty a chráni naše záujmy. Medzinárodný obchod je životne 

dôležitou súčasťou hospodárstva EÚ. Predstavuje takmer 35 % hrubého domáceho produktu 

EÚ1, vytvára pracovné miesta a zabezpečuje, aby spotrebitelia a spoločnosti mali prístup 

k najlepším možným produktom za najlepšiu cenu. 

Uznávam, že obchodná politika bude v blízkej budúcnosti fungovať v mimoriadne náročnom 

prostredí. Medzinárodný systém obchodovania založený na pravidlách čelí najhlbšej kríze od 

svojho vzniku, keďže niektorí z hlavných globálnych aktérov čoraz viac spochybňujú 

pravidlá, ktoré tvoria jadro systému. V kontexte zvýšenej technologickej a geostrategickej 

hospodárskej súťaže medzi Spojenými štátmi a Čínou sú obchodné a hospodárske otázky 

čoraz viac prepojené s geopolitickými otázkami a otázkami súvisiacimi s bezpečnosťou. 

V tomto zložitom prostredí ma zvolená predsedníčka poverila, aby som sa usiloval 

o vytvorenie rovnakých podmienok, posilnenie vedúceho postavenia Európy vo svete, 

zabezpečenie prínosu obchodu k udržateľnému rozvoju a opatreniam v oblasti klímy 

a zvýšenie transparentnosti obchodu. V tejto súvislosti budú moje priority a opatrenia 

nasledované: 

Po prvé, zachovávať stabilné a predvídateľné medzinárodné obchodné prostredie na základe 

jasných a vynútiteľných pravidiel. EÚ, jej podniky, pracovníci a spotrebitelia môžu prosperovať 

len v medzinárodnom prostredí, ktoré je založené na zásadách právneho štátu a nie na práve 

silnejšieho. To platí najmä pre MSP, ktoré sú často protekcionistickými opatreniami najviac 

ohrozené. S cieľom riešiť túto výzvu mám v úmysle pokračovať v reforme Svetovej obchodnej 

                                                           
1 Údaje za rok 2017. 
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organizácie a dosiahnuť novú dohodu o tejto organizácii, ktorá ju vráti do centra globálneho 

obchodu. Na tento účel bude potrebné nájsť novú rovnováhu v organizácii a v prípade potreby 

vytvoriť nové pravidlá, ktorými sa zaistia rovnaké podmienky (napríklad pokiaľ ide 

o priemyselné dotácie a nútený transfer technológií), reformovať systém urovnávania sporov, 

uľahčiť začlenenie výsledkov viacstrannej činnosti zainteresovaných členov WTO do rámca 

WTO a riešiť otázky rozvoja, klímy a v širšom zmysle aj ciele udržateľného rozvoja. Mojím 

cieľom bude začať širokú iniciatívu do konca roka 2020 po ďalšej Konferencii ministrov WTO. 

Dôležitou súčasťou tohto úsilia bude budovanie partnerstiev s ostatnými členmi WTO s cieľom 

pokračovať v reformnom úsilí. Budem pracovať na pozitívnom, vyváženom a vzájomne 

výhodnom obchodnom partnerstve s USA a Čínou. V prípade USA sa budeme sústrediť na 

spoluprácu pri presadzovaní našich spoločných záujmov, a to aj v súvislosti s vytváraním 

rovnakých podmienok. V prípade Číny budeme musieť aj naďalej zdôrazňovať, že je potrebné 

viac prispievať k reforme multilaterálneho obchodného systému a prevziať za ňu väčšiu 

zodpovednosť a zároveň pokračovať v rozvoji spravodlivého a vyváženého obchodného vzťahu. 

Po druhé, vytvárať príležitosti pre EÚ otváraním trhov alebo zachovávaním ich otvorenosti. 

V tejto oblasti sa v prvom rade zameriam na plné využitie výhod vyplývajúcich z dohôd, 

ktoré sme už dosiahli, a to zabezpečením úplného vykonávania existujúcich dohôd 

a presadzovaním našich práv. To bude kľúčové v kontexte rastúcej hrozby protekcionizmu vo 

svete. V tejto práci ma bude podporovať nový hlavný úradník pre presadzovanie práva 

v oblasti obchodu, ktorý bude zástupcom generálneho riaditeľa v rámci GR pre obchod 

a bude pracovať priamo pod mojím vedením. Okrem vykonávania a presadzovania je podľa 

môjho názoru rovnako dôležité hľadať nové príležitosti. Mám v úmysle pokračovať 

v prebiehajúcich rokovaniach vrátane rokovaní o dohode o voľnom obchode s Austráliou 

a Novým Zélandom, rokovaniach s Čínou o komplexnej dohode o investíciách 

a viacstranných rokovaniach o elektronickom obchode v rámci WTO. Ak budú splnené 

podmienky a bude existovať jasný záujem EÚ, navrhnem začatie nových rokovaní. 

Mimoriadne dôležité bude pokračovať v budovaní vzájomne prospešného obchodného 

a investičného partnerstva s Afrikou. 

Po tretie, zabezpečiť, aby obchodná politika prispievala k našim širším politickým cieľom, 

najmä k udržateľnému rozvoju, boju proti zmene klímy a širšiemu zachovávaniu našich 

hodnôt. V úzkej spolupráci s výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický dohovor 

a s komisárom pre hospodárstvo sa zapojím do prípravy návrhu a procesu zavádzania 

hraničnej dane z uhlíka, ktorá bude v plnom súlade s pravidlami WTO. Takisto zaistím, aby 

sme v plnej miere využívali existujúce nástroje, ako sú osobitné kapitoly o udržateľnom 

rozvoji v každej novej a existujúcej obchodnej dohode, monitorovali vykonávanie opatrení 

v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a pracovnoprávnej ochrany zakotvených 

v obchodných dohodách EÚ s nulovou toleranciou k detskej práci. Zároveň sa zasadím za 

revíziu všeobecného systému preferencií EÚ s cieľom zabezpečiť, aby naďalej prispieval 

k odstraňovaniu chudoby a podpore rozvoja v prijímajúcich krajinách. 

Po štvrté, chrániť spoločnosti a pracovníkov EÚ pred nekalou hospodárskou súťažou 

a zabezpečiť rovnaké podmienky. Mám v úmysle v plnej miere využívať naše nástroje na 

ochranu obchodu a usilovať sa o rovnaké podmienky v oblasti verejného obstarávania. 

Budem sa takisto zaoberať zavedením nových nástrojov, ako napríklad modernizáciou 

nariadenia EÚ o presadzovaní práva, aby EÚ v súlade s medzinárodným právom mohla 

pozastaviť koncesie, keď iné krajiny prijmú nezákonné opatrenia a súčasne zablokujú proces 

urovnávania sporov WTO. Rovnako sa budem zaoberať hľadaním spôsobov, ako spolu 
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s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek riešiť rušivé vplyvy 

zahraničných dotácií na vnútornom trhu. 

Domnievam sa, že obchodná politika zohráva úlohu pri posilňovaní bezpečnosti a postavenia 

EÚ vo svete. Preto budem pozorne sledovať úplné uplatňovanie nového systém preverovania 

priamych zahraničných investícií a spolupracovať s Radou a Parlamentom na ďalšom 

posilňovaní systému EÚ na kontrolu vývozu položiek s dvojakým použitím. 

Som pevne presvedčený o dôležitosti udržiavania otvoreného a dynamického dialógu so 

všetkými zainteresovanými stranami o rozvoji všetkých aspektov našej obchodnej politiky. 

V tejto súvislosti vyzývam Európsky parlament, aby sa ďalej venoval výzvam v oblasti 

obchodu, ktorým v súčasnosti čelíme, a zdieľal svoje názory, pokiaľ ide o najvhodnejšie 

politické kroky na ich riešenie. 

 

4. Súlad obchodnej politiky s ostatnými vonkajšími a vnútornými politikami EÚ 

Aké konkrétne opatrenia prijme dezignovaný komisár s cieľom zabezpečiť súlad 

spoločnej obchodnej politiky s ostatnými vonkajšími a vnútornými politikami EÚ na 

podporu, okrem iného, európskych noriem a hodnôt, cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja na celosvetovej úrovni a rodovej rovnosti a na dosiahnutie pokroku, čo sa týka 

cieľov EÚ v oblasti klímy, prostredníctvom obchodu? 

Dobrá obchodná politika začína doma. Keďže som posledných päť rokov pôsobil ako partner 

pri obchodných rokovaniach v mojej súčasnej funkcii komisára pre poľnohospodárstvo, 

uvedomujem si, aké dôležité je zaistiť súlad medzi našimi vnútornými a vonkajšími 

politikami. Zvolená predsedníčka von der Leyenová takisto zdôraznila, že jednou z priorít 

tejto „geopolitickej“ Komisie bude zosúladiť vnútorné a vonkajšie aspekty našej práce. 

V dnešnom zložitom svete nie je možné nájsť riešenia veľkých výziev, ktorým čelíme – či už 

ide o zmenu klímy, geopolitiku alebo digitalizáciu – len v jednej oblasti. Veľkosť a sila 

vnútorného trhu je jednou z našich najväčších výhod. Aby sme mohli túto výhodu 

v obchodnej politike využiť v prospech občanov Únie, je nevyhnutná súdržnosť medzi našimi 

vnútornými a vonkajšími politikami. Podobne ak má obchodná politika prispieť k využívaniu 

globalizácie a k dosiahnutiu hlavných cieľov Komisie, ako je napríklad Európsky ekologický 

dohovor, musí byť úzko prepojená s ostatnými oblasťami politiky, ako napríklad pracovnými 

a sociálnymi politikami vrátane rodovej rovnosti, ako aj politikami v oblasti rozvojovej 

spolupráce, digitalizácie, klímy a životného prostredia. Tak budeme podporovať aj tých, ktorí 

potrebujú pomoc a nedokážu sa sami vyrovnať s výzvami globalizácie. 

Preto bude mimoriadne dôležitá úzka spolupráca s mojimi kolegami v kolégiu komisárov. To 

potvrdila aj zvolená predsedníčka von der Leyenová, tak vo svojich politických 

usmerneniach, ako aj v poverovacom liste, ktorý mi zaslala. Zdôraznila, že Komisia je 

tímom, v ktorom všetci jeho členovia spolupracujú na základe medzirezortného prístupu. 

Tento prístup bude základom mojej práce. 

Okrem toho boli všetci komisári v rámci svojho mandátu požiadaní, aby v rámci svojej 

oblasti politiky zabezpečili plnenie cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Kolégium 

ako celok bude zodpovedať za celkové plnenie týchto cieľov. 
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Preto sa zaväzujem presadzovať zodpovednú a spravodlivú obchodnú politiku, ktorá nám 

umožní budovať partnerstvá, chrániť náš trh pred nekalými praktikami a zabezpečiť 

rešpektovanie našich hodnôt a dodržiavanie noriem. 

Pokiaľ ide o otázku konkrétnych opatrení, ktoré plánujem prijať, chcel by som zdôrazniť, že 

som dostal jasný mandát použiť na podporu udržateľného rozvoja naše obchodné nástroje. 

Využijem všetky nástroje, ktoré mám k dispozícii s cieľom dosiahnuť naše ciele v oblasti 

udržateľnosti a klímy, ako aj chrániť naše hodnoty. 

Napríklad pokiaľ ide o vzťah medzi obchodom, klímou a životným prostredím, myslím si, že 

je potrebný viaczložkový prístup. Po prvé jeho súčasťou by mala byť snaha minimalizovať 

riziko, že rast obchodu poškodí klímu alebo širšie úsilie o ochranu životného prostredia. Po 

druhé, musíme zabezpečiť, aby obchodná politika prispievala k boju proti zmene klímy 

a ochrane životného prostredia prostredníctvom šírenia výrobkov, služieb a technológií 

šetrných k životnému prostrediu, ako aj motivovaním obchodných partnerov, aby vykonávali 

príslušné medzinárodné dohody. Po tretie, musíme zaviesť opatrenia na zabránenie úniku 

uhlíka. V tejto súvislosti bude jednou z mojich priorít prispieť k vypracovaniu návrhu 

a k zavedeniu hraničnej dane z uhlíka, ktorá sleduje naše ciele v oblasti klímy v súlade 

s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. 

Zo širšieho hľadiska bude každá nová obchodná dohoda obsahovať osobitnú kapitolu 

o udržateľnom rozvoji, ako to bolo už v prípade najnovších dohôd o voľnom obchode. Okrem 

toho posúdenie vplyvu na udržateľnosť bude aj naďalej základom nášho úsilia 

o presadzovanie udržateľného rozvoja v našich obchodných dohodách. Aby sa zabezpečilo, 

že naše dohody budú účinné, bude dôležitou súčasťou mojej práce monitorovanie 

vykonávania a presadzovania záväzkov v oblasti klímy, ochrany životného prostredia 

a pracovnoprávnej ochrany v našich obchodných dohodách, ktoré musia spĺňať najvyššie 

normy, a to s nulovou toleranciou k detskej práci. 

 

5. Parlamentná kontrola 

Ako dezignovaný komisár zabezpečí, aby bol výbor INTA v súlade so súčasnou 

zaužívanou praxou okamžite a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách 

rokovaní o obchode a investíciách (od najskorších prípravných krokov až po 

vykonávanie) a aby sa názory Parlamentu náležite zohľadňovali pred začatím rokovaní 

a počas celého procesu, a najmä, aby sa nepožadovalo predbežné uplatňovanie 

obchodných a/alebo investičných dohôd (vrátane obchodných kapitol dohôd 

o pridružení) predtým, než Parlament udelí súhlas s týmito dohodami? 

Parlamentná kontrola obchodných a investičných dohôd EÚ má zásadný význam pre 

budovanie dôvery občanov EÚ v obchodnú politiku EÚ. Súhlas parlamentu dáva dohodám 

potrebnú a žiadanú legitimitu. 

Preto som presvedčeným zástancom otvorenej spolupráce s poslancami Parlamentu a budem 

sa usilovať o osobitné partnerstvo s Európskym parlamentom a o zabezpečenie najvyššej 

úrovne transparentnosti a komunikácie. Okamžite a v plnom rozsahu budem informovať 

Parlament vo všetkých etapách obchodných a investičných rokovaní, ako aj o všetkých 

ostatných aspektoch obchodnej politiky presahujúcich rámec našich rokovaní. 
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Uvedomujem si, že pokiaľ ide o obchodnú politiku, je výmena informácií na rovnakom 

základe medzi Parlamentom a Radou už zavedenou praxou a mám v úmysle pracovať 

s Parlamentom na rovnakom základe s cieľom informovať vás a zoznamovať sa s názormi 

Parlamentu vo všetkých fázach rokovaní. V praxi to znamená, že: 

 Pred začatím rokovaní zabezpečím, aby bol Parlament informovaný čo najskôr o tom, 

že plánujeme začať rokovania s novým obchodným partnerom. Vždy, keď sa 

obchodný partner a Komisia dohodnú na rámcovom dokumente s cieľom načrtnúť 

úroveň ambícií, poskytnem Parlamentu kópiu tak, aby sa mohla uskutočniť 

informovaná diskusia a aby sa Parlament mohol vyjadriť. 

 Plne podporujem rozhodnutie odchádzajúcej Komisie uverejniť návrh smerníc na 

rokovania, ktorý zasiela Rade, keď žiada o poverenie na začatie rokovaní. V tejto 

praxi budeme pokračovať v súlade so záväzkom zvolenej predsedníčky zaručiť 

najvyššiu úroveň transparentnosti. To umožní Európskemu parlamentu a národným 

parlamentom, ako aj zainteresovaným stranám a občianskej spoločnosti posúdiť, čo 

Komisia navrhuje na rokovania. Keď Parlament zaujme pozíciu, starostlivo ju 

zohľadním pri rokovaniach v Rade o rozhodnutí o otvorení obchodných rokovaní 

a budem nabádať Radu, aby pred dokončením svojej pozície počkala na vyjadrenie 

Parlamentu. Rade takisto pripomeniem dôležitosť zverejňovania poverenia a smerníc 

na rokovania po ich prijatí. 

 Počas rokovaní zabezpečím, aby Komisia naďalej poskytovala Európskemu 

parlamentu tú istú dokumentáciu, ktorú predkladáme Rade. Zabezpečím, aby bol 

výbor INTA pravidelne informovaný o pokroku, ktorý sa dosiahol v kľúčových 

fázach rokovaní. Som presvedčený, že monitorovacie skupiny, ktoré vytvoril Výbor 

pre medzinárodný obchod pre každé rokovanie, predstavujú veľmi dobré fórum pre 

pravidelné a podrobné diskusie. Komisia bude pripravená v monitorovacích 

skupinách alebo v samotnom výbore informovať poslancov Parlamentu pred každým 

kolom rokovaní a po ňom. Takisto dúfam, že ma budete pravidelne pozývať na 

zasadnutia výboru, aby som vás mohol osobne informovať a aby sme mohli viesť 

politickú diskusiu o rôznych prvkoch našej obchodnej a investičnej politiky. 

Táto úroveň interakcie a spolupráce s Parlamentom, o ktorú sa chcem usilovať, mi umožní 

využiť poznatky a názory poslancov, aby mohli byť zohľadnené v priebehu rokovaní vždy, 

keď to bude možné. 

Po ukončení rokovaní budem k dispozícii poslancom na diskusiu o výsledkoch rokovaní. 

Chcem takisto vyjadriť svoje stanovisko k predbežnému vykonávaniu. V obchodnej politike 

existuje dlhodobý záväzok komisárov pre obchod zabezpečiť, aby Rada predbežne 

nevykonávala obchodnú dohodu pred tým, než Parlament udelí svoj súhlas. Toto zvyšuje 

politickú legitimitu uplatňovania dohody. Som rád, že zvolená predsedníčka von der 

Leyenová túto zásadu výslovne potvrdila. Preto vám môžem zaručiť, že sa budem usilovať 

o získanie súhlasu Parlamentu pred tým, ako sa dohoda v mojej oblasti zodpovednosti bude 

predbežne vykonávať. 
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6. Ochrana multilateralizmu a WTO ako základu medzinárodného obchodného 

systému založeného na pravidlách 

Akú stratégiu dezignovaný komisár navrhuje na a) oživenie a ďalšiu podporu 

multilateralizmu v medzinárodnom obchode na všetkých príslušných fórach, a to aj 

prepojením obchodu s cieľmi udržateľného rozvoja a s Parížskou dohodou; b) riešenie 

problémov spojených s úlohou WTO vytvárať pravidlá a s jej mechanizmom na 

urovnávanie sporov; c) ďalšie posilnenie parlamentného rozmeru a demokratickej 

kontroly WTO a d) zriadenie mnohostranného investičného súdu? 

Multilateralizmus je súčasťou európskej DNA. EÚ je vzhľadom na svoju povahu predurčená 

na to, aby prosperovala v medzinárodnom prostredí založenom na pravidlách. Obrana 

multilateralizmu je preto jedným z našich strategických cieľov v obchodnej politike, ale aj 

mimo nej. Najväčšiu úlohu však EÚ pravdepodobne zohráva práve v oblasti obchodu – je 

totiž jednou zo svetových obchodných veľmocí a zároveň má v oblasti obchodnej politiky 

výlučnú právomoc. EÚ môže vďaka jednotnému vystupovaniu zohrávať ústrednú úlohu pri 

formovaní medzinárodného obchodného prostredia. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára zodpovedného za obchodnú politiku, bude mojou 

hlavnou prioritou obrana a šírenie multilateralizmu v súlade s poverovacím listom zvolenej 

predsedníčky. Z vnútorného hľadiska to znamená vyčleniť potrebné zdroje na rozvoj nášho 

prístupu k posilneniu multilateralizmu a prepojení medzi obchodom a cieľmi udržateľného 

rozvoja a Parížskou dohodou, ako aj spolupracovať s ostatnými komisármi s cieľom 

zabezpečiť, aby sa naše multilaterálne záujmy plne začlenili do všetkých príslušných 

vonkajších a vnútorných politík EÚ. Navonok bude nevyhnutné budovať spojenectvá, ktoré 

nám umožnia uspieť s naším plánom aktualizovať a modernizovať multilaterálny obchodný 

systém, a preto zintenzívnim úsilie zamerané na budovanie partnerstiev na podporu 

multilaterálnych riešení. 

WTO potrebuje reformu. Tento systém pravidiel obchodovania sa musí prispôsobiť súčasnej 

realite. Nám a iným priniesol mnohé výhody, a je potrebné ho zlepšiť a posilniť. Ide o projekt 

pre celé medzinárodné spoločenstvo. A úspech môžeme skutočne dosiahnuť len spoločným 

úsilím. 

EÚ už predložila niekoľko návrhov na reformy zamerané na tri hlavné piliere WTO: rokovaciu 

funkciu, funkciu urovnávania sporov a monitorovaciu a poradnú funkciu. Jadrom týchto 

myšlienok je potreba aktualizovať pravidlá WTO tak, aby zodpovedali dnešnej realite vrátane 

vypracovania pravidiel týkajúcich sa otázok, ako je napríklad elektronický obchod, a lepšie 

riešiť narušenia spôsobené dotáciami, ako aj potreba aktualizovať samotný inštitucionálny 

rámec, napríklad s cieľom umožniť väčšie využívanie viacstranných prístupov. V organizácii, 

ktorá má 164 členov na veľmi odlišnom stupni rozvoja, je to skutočne nevyhnutné. Podobne je 

potrebné v tejto organizácii aktualizovať spôsob riešenia otázky rozvoja, aby krajinám, ktoré to 

skutočne potrebujú, boli k dispozícii flexibilné riešenia a podpora. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára zodpovedného za obchodnú politiku, budem 

pokračovať v zintenzívňovaní nášho úsilia o reformu tejto organizácie. Som presvedčený, že 

na riešenie súčasnej patovej situácie musíme v organizácii vytvoriť novú rovnováhu, ktorá jej 

umožní získať späť ústredné miesto v celosvetovom obchode a ktorá bude odrážať súčasnú 

realitu a umožní jej členom obnoviť dôveru v systém. 
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Aby sme to dosiahli, bude mojím cieľom po ďalšej Konferencii ministrov WTO do konca 

roku 2020 začať širokú iniciatívu v snahe dosiahnuť komplexnú dohodu do roku 2022. 

Takáto iniciatíva bude musieť riešiť komplexný súbor otázok vrátane vytvorenia nových 

pravidiel tam, kde je to potrebné (napríklad pokiaľ ide o elektronický obchod, priemyselné 

dotácie a nútený transfer technológií), reformovať systém urovnávania sporov, uľahčiť 

začlenenie viacstrannej práce vykonávanej zainteresovanými členmi WTO do rámca WTO 

a riešiť otázky rozvoja, klímy a v širšom zmysle aj ciele udržateľného rozvoja. Budovanie 

podpory medzi obchodnými partnermi EÚ pre takúto iniciatívu bude ústredným prvkom 

mojej práce. 

Súbežne s tým budem v súvislosti s osobitnou otázkou krízy Odvolacieho orgánu WTO, 

ktorému hrozí zastavenie činnosti po 11. decembri 2019, pokračovať v práci na dočasných 

opatreniach zameraných na ochranu práv EÚ a iných členov v sporoch v rámci WTO 

v prípade, že vymenovania členov tohto orgánu zostanú zablokované. Budem vychádzať 

najmä z dohody uzatvorenej s Kanadou v júli 2019 o vytvorení dočasného mechanizmu 

rozhodcovského konania založeného na existujúcich pravidlách WTO. 

Vykonávanie tohto programu reforiem si bude vyžadovať úzku spoluprácu s rôznymi 

zainteresovanými stranami. Zo širšieho hľadiska som pevne presvedčený o význame 

parlamentného rozmeru a demokratickej kontroly WTO, bez ktorých by v práci organizácie 

chýbal dôležitý prvok legitímnosti. Ako komisár pre obchod budem naďalej podporovať 

tento parlamentný rozmer, a najmä zapojenie Európskeho parlamentu do Konferencií 

ministrov WTO. Takisto sa zaväzujem pravidelne a v plnom rozsahu informovať Európsky 

parlament o vývoji v rámci WTO, a najmä o pokroku v súvislosti s reformnou iniciatívou EÚ. 

Mám tiež v úmysle aktívne sa zasadzovať o zriadenie mnohostranného investičného súdu 

(MIC), o ktorom sa rokuje v rámci Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo 

(UNCITRAL) s účasťou viac ako 100 štátov a mnohých mimovládnych zainteresovaných 

strán. Verím, že EÚ by mala vynaložiť maximálne úsilie pri presadzovaní vytvorenia tohto 

skutočne multilaterálneho orgánu. To si vyžaduje znásobenie spojenectiev s tretími krajinami 

a navrhnutie konkrétnych opatrení, ako sú znenia návrhov na vytvorenie súdu. 

 

7. Vykonávanie a presadzovanie 

Ako dezignovaný komisár zabezpečí, aby sa v záujme maximalizácie výhod 

a minimalizácie negatívneho vplyvu liberalizácie obchodu všetky aspekty spoločnej 

obchodnej politiky (okrem iného všetky kapitoly obchodných a investičných dohôd) 

účinne vykonávali (aj pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti o nových vývozných 

príležitostiach) a presadzovali? Ako bude dezignovaný komisár v tejto súvislosti 

postupovať, aby ovplyvnil úplné vykonávanie obchodných a investičných dohôd, a aká 

by bola reakcia EÚ v prípade porušenia záväzkov (napr. v súvislosti s udržateľným 

rozvojom a Parížskou dohodou) partnerskými krajinami? 

Ako komisár pre poľnohospodárstvo som bezprostredne videl, koľko energie vkladáme do 

rokovaní o obchodných dohodách. Tieto dohody, či už dvojstranné, regionálne, viacstranné 

alebo multilaterálne, ponúkajú predvídateľný rámec založený na pravidlách, ktorý je 

nevyhnutný pre fungovanie hospodárstva EÚ. Na pravidlách však záleží, len ak sa 

dodržiavajú. V kontexte rastúceho celosvetového protekcionizmu rastie dôležitosť riadneho 

vykonávania a presadzovania našich dohôd. Je nevyhnutné, aby naši obchodní partneri plnili 
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svoje záväzky prijaté výmenou za to, že sme im umožnili preferenčný prístup na náš 

vnútorný trh. Platí to pre záväzky týkajúce sa prístupu na trh, ale rovnako aj pre pravidlá, 

najmä pokiaľ ide o vykonávanie opatrení v oblasti klímy, ochrany životného prostredia 

a pracovnoprávnej ochrany, ktoré sú zakotvené v našich obchodných dohodách. Ide aj 

o otázku dôveryhodnosti obchodnej politiky EÚ ako celku. 

 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára zodpovedného za obchodnú politiku, zaväzujem sa 

zintenzívniť úsilie o zabezpečenie riadneho vykonávania našich obchodných dohôd 

a poskytovania výhod našim občanom, poľnohospodárom a spoločnostiam, o ktoré sme počas 

rokovaní tvrdo bojovali. Pri plnení tohto záväzku mi bude v uvedených úlohách pomáhať 

hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorý bude zástupcom 

generálneho riaditeľa v rámci GR pre obchod. Stane sa verejnou tvárou nášho rastúceho 

dôrazu na činnosti vykonávania a presadzovania v nadchádzajúcich rokoch a zabezpečí 

súdržnejší a koordinovanejší prístup, ako aj zjednodušené postupy na riešenie problémov 

súvisiacich s vykonávaním našich dohôd, či už o prístupe na trh alebo o záväzkoch v oblasti 

udržateľného rozvoja. Hlavný úradník pre presadzovanie práva v oblasti obchodu bude úzko 

spolupracovať s ostatnými útvarmi Komisie, ako aj s Európskym parlamentom, členskými 

štátmi a zainteresovanými stranami. Zjednotená EÚ má politickú a hospodársku váhu a vplyv 

na to, aby mohla byť rovnocenná všetkým obchodným partnerom a mohla presadiť svoje 

práva. 

 

To zahŕňa väčšie zameranie na monitorovanie fungovania dohôd a zabezpečenie rýchleho 

riešenia nedostatkov s príslušným obchodným partnerom. Znamená to aj pomoc našim 

obchodným partnerom pri plnení niektorých záväzkov prostredníctvom projektov 

a odborných znalostí, najmä v súvislosti s ustanoveniami v oblasti klímy a práce. 

 

V prípade porušení bude musieť byť EÚ ešte dôraznejšia a energickejšie presadzovať svoje 

práva a hájiť svoje záujmy v dnešnom čoraz nestabilnejšom a nepriateľskejšom obchodnom 

prostredí. Preto som pevne odhodlaný ďalej prehlbovať naše činnosti v oblasti presadzovania 

s cieľom zabezpečiť, aby sa s podnikmi z EÚ zaobchádzalo spravodlivo. Čo najlepšie 

využijeme súbor nástrojov, ktoré máme k dispozícii, na ochranu našich občanov a podnikov 

a zabezpečíme, aby naši partneri striktne dodržiavali svoje záväzky vrátane tých, ktoré sa 

týkajú pracovných práv, životného prostredia a klímy. 

 

To bude zahŕňať plné využitie bilaterálnych a multilaterálnych systémov urovnávania sporov 

v prípade nevyriešených a závažných porušení zo strany našich obchodných partnerov. Na 

domácom fronte zabezpečím, aby sa plne uplatňovali nedávno zmodernizované nástroje na 

ochranu obchodu, ktoré chránia náš jednotný trh a státisíce pracovných miest v EÚ pred 

nekalou hospodárskou súťažou a nekalými obchodnými praktikami. 

 

V súčasnom meniacom sa prostredí to však nemusí stačiť. Zabezpečím, aby sme ďalej 

posilnili schopnosť Európy chrániť sa pred nekalými obchodnými praktikami a aby EÚ 

disponovala vhodnými nástrojmi na dôrazné obhajovanie svojich práv. Budem sa zaoberať 

modernizáciou nariadenia EÚ o presadzovaní práva aby sme v súlade s medzinárodným 

právom mohli pozastaviť koncesie, keď iné krajiny prijmú nezákonné opatrenia a súčasne 

zablokujú proces urovnávania sporov WTO. 

 

Musíme zabezpečiť, aby naše spoločnosti čo najlepšie využívali ďalšie príležitosti a trhy, 

ktoré celosvetovo zďaleka najväčšia sieť obchodných dohôd ponúka. Intenzívnejšie 

využívanie preferencií udelených na základe dohôd si bude vyžadovať užšiu spoluprácu 



 

12 
 

s Európskym parlamentom, členskými štátmi (vrátane ich organizácií na podporu obchodu) 

a regiónmi, ako aj s podnikateľskými združeniami a obchodnými komorami s cieľom šíriť 

informácie. Vyžaduje si to tiež väčšie zapojenie a lepšiu komunikáciu s našimi 

spoločnosťami a občanmi, aby sa podieľali na obchodnej politike, ktorá bude reagovať na ich 

obavy. A na ich informovanie musíme pripraviť rozsiahly informačný program. 


