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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

László TRÓCSÁNYI 

Sousedství a rozšíření 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařem a 
jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž 
ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu 
Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech poli-
tických oblastí Vašeho portfolia?  

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich po-
vinností v rámci Komise?  

 
Svoji profesní dráhu jsem formálně zahájil před třiceti lety. Pracoval jsem jako právník, vysoko-
školský profesor, velvyslanec v Belgii, Lucembursku a Francii, ústavní soudce, náhradník Benátské 
komise Rady Evropy, ministr spravedlnosti a v současné době jsem poslancem ctihodné instituce 
nazvané Evropský parlament. Během celé této doby jsem byl v rámci svých soukromých a veřej-
ných funkcí v kontaktu se všemi evropskými institucemi a přispíval k evropské integraci a jejím 
různým cílům a projektům.  
 
Veškeré mé odhodlání a angažovanost nicméně měly jednoho společného jmenovatele: moji touhu 
a moje zasazování se o dialog a týmovou práci, v rámci které je vítán individuální úspěch 
ve společném zájmu.  
 
Mým hlavním osobním cílem vždy bylo pracovat lépe a rychleji a dosahovat hmatatelných výsled-
ků. Bylo to mou motivací, když jsem byl ministrem, diplomatem, vysokoškolským profesorem ne-
bo jsem vykonával svobodné povolání. Motivace bez cíle však není ničím. Můj cíle je prostý: přiná-
šet hmatatelné výsledky ve službách obecného zájmu. Upřímně věřím, že to je nejdůležitější přida-
nou hodnotou, které lze v této oblasti dosáhnout. Zní to sice jednoduše, ale je to nesmírně složité: 
nelze toho dosáhnout osamoceně a bez dialogu. A právě to představuje základ mého přínosu jako 
člena týmu – týmu v rámci Evropské komise, a také Rady a Evropského parlamentu.  
 
O něco více než pět let jsem byl v mé zemi ministrem spravedlnosti. Každý druhý měsíc jsem se 
účastnil zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, na kterých bylo často nutné projednat obtíž-
né otázky a přijímat stejně obtížná rozhodnutí. Jedním z nejvýznamnějších výsledků byl nový ev-
ropský rámec pro ochranu údajů, který nastolil správnou rovnováhu mezi veřejným a obecným zá-
jmem. Velmi si vážím toho, že v době mého ministerského mandátu se evropská síť pro práva obětí 
zřízená v roce 2015 stala sítí, jejíž struktura se od roku 2018 trvale nachází v Budapešti. Jedná se 
o velký úspěch v této oblasti, který je výsledkem značného vyjednávacího úsilí vynaloženého člen-
skými státy, Evropskou komisí a mým ministerstvem, které stálo v čele tohoto úsilí. Je to přesně 
příklad konkrétního úspěchu v zájmu evropských občanů.  



 

 

 
Jako poslanec Evropského parlamentu a náhradník Výboru pro zahraniční věci Evropského parla-
mentu se účastním jeho práce a budu v tom samozřejmě pokračovat i v budoucnosti jako komisař, 
budu-li ve funkci potvrzen. Během svého ministerského mandátu jsem udržoval velmi úzký vztah 
s regiony v portfoliu. Jako ministr spravedlnosti jsem uspořádal konferenci na ministerské úrovni, 
která se konala 20. června 2019 a která se zabývala otázkou posílení soudní spolupráce mezi Liba-
nonem, Marokem, Tuniskem, Ukrajinou, Gruzií, Bosnou a Hercegovinou a samozřejmě Maďar-
skem za účasti komisaře Johannese Hahna. Tato konference byla zakončena přijetím Budapešťské-
ho prohlášení. Moje diplomatická minulost může být rovněž zmíněna v souvislosti s portfoliem 
založeným do značné míry na procesu vyjednávání a je mi také velkou ctí, vzhledem k mé akade-
mické praxi, že jsem byl pozván k vystoupení na Univerzitě sv. Josefa v Bejrútu a na Senghorově 
univerzitě v Alexandrii.  
 
A právě moje akademická praxe objasňuje skutečnost, že nejsem přidružen k žádné politické straně. 
Mám svou vizi, své hodnoty, svou nezávislost a stojím si za nimi.  
 
Moje zkušenosti z právní praxe rovněž stojí v pozadí mé vize do budoucnosti. Litera Smluv vždy 
byla a vždy bude mým vodítkem: práva a povinnosti jdou ruku v ruce, s malými a velkými, boha-
tými a skromnými, muži a ženami je třeba zacházet rovně.  
 
Rovnost žen a mužů je skutečně základní evropskou hodnotou zakotvenou ve Smlouvách EU. Jsem 
pevně odhodlán upevnit rovnost žen a mužů a prosazovat posílení postavení žen a dívek v regio-
nech sousedství a v regionech zemí v procesu rozšíření v souladu s akčním plánem EU pro rovnost 
žen a mužů II – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřed-
nictvím vnějších vztahů EU (2016–2020). Řada sousedních zemí čelí v této oblasti vážným problé-
mům, jako je například násilí na základě pohlaví, vyloučení z trhu práce a odepření vlastnických 
práv. Jsem odhodlán se těmito otázkami zabývat v rámci našeho politického dialogu a důrazně pod-
porovat rovnost žen a mužů prostřednictvím naší finanční pomoci. Rovněž bych chtěl posílit rov-
nost žen a mužů v rámci Evropské komise, včetně útvarů spadajících do mé působnosti, a budu plně 
podporovat cíl nově zvolené předsedkyně, kterým je zajistit do konce funkčního období plnou rov-
nost na všech úrovních řízení Komise. Budu úzce spolupracovat s komisařkou pro rovnost.  
 
Samozřejmě také plně stojím za naším novým závazkem posílit vazby mezi lidmi, národy 
a institucemi. Jsem také plně zastáncem geopolitické povahy nové Komise. Otevřenost, spravedl-
nost, ale také smysl pro realitu ve společném zájmu ve světě, který se stal méně stabilní a bezpečný.  
 
Mojí povinností bude dodržovat nejvyšší etické normy a povinnosti stanovené v čl. 17 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článcích 245 a 339 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a Kodexu chování komisařů. Mé prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a 
v případě změn jej budu aktualizovat.  
 
Vyvaruji se také všech situací, které by mohly zpochybnit moji nestrannost a nezávislost a budu 
informovat předsedu Komise o jakékoli situaci, která by mohla představovat střet zájmů.  
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  
 
Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon 
své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? 
Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spo-
lupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádos-
tem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete 
Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 



 

 

 
Úloha a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory 
 
Pokud budu potvrzen jako komisař pro sousedství a rozšíření, převezmu plnou politickou odpověd-
nost za činnosti v oblasti mé působnosti, jak je stanovena v pověřovacím dopise, který mi dne 10. 
září zaslala nově zvolená předsedkyně von der Leyenová. Přikládám velký význam zásadě kolegia-
lity a budu konstruktivně spolupracovat se všemi ostatními členy sboru komisařů pro zajištění efek-
tivního rozhodování. Úzce zapojím své kolegy komisaře do přípravy a provádění politických inicia-
tiv. V této „geopolitické Komisi“ bude ještě důležitější navázat vynikající pracovní vztahy 
s vysokým představitelem EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedou Evrop-
ské komise.  
 
Spolupráce s Evropským parlamentem má pro mě zásadní význam. Budu spolupracovat 
s Parlamentem a příslušnými výbory ve všech fázích procesu tvorby politik a politického dialogu. 
 
Efektivní interinstitucionální spolupráce je nezbytná pro zajištění fungování institucionálního sys-
tému EU a účinnosti a legitimity systému rozhodování v EU. Opírá se o řadu hlavních zásad, které 
jsem připraven plně dodržovat. Patří k nim otevřenost, vzájemná důvěra, účinnost a pravidelná vý-
měna informací. Politické směry a pověřovací dopisy nově zvolené předsedkyně von der Leyenové 
plně odrážejí a zdůrazňují záměr posílit zvláštní vztah mezi Evropským parlamentem a Komisí. 
Pokud budu potvrzen jako komisař, budu usilovat o dosažení tohoto cíle a budu při tom plně dodr-
žovat ustanovení Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí z roku 2010 
a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. S Parlamentem 
budu vždy komunikovat otevřeným, transparentním a konstruktivním způsobem s cílem rozvíjet 
vztah vzájemné důvěry. 
 
Zajistím, aby byl Evropský parlament pravidelně informován a abych byl k dispozici a mohl se 
účastnit plenárních zasedání, příslušných schůzí výborů a třístranných jednání. Budu dbát na to, aby 
parlamentní výbory byly zapojeny do všech významných opatření v oblasti mé odpovědnosti a aby 
byly informovány včas před významnými událostmi a klíčovými jednáními. V následujících měsí-
cích budeme muset například úzce spolupracovat na dokončení budoucích finančních nástrojů (ná-
stroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a nástroje předvstupní pomoci III). 
Jsem si plně vědom významu rovného zacházení s Parlamentem a Radou a budu respektovat jejich 
institucionální role. Je to více než jen požadavek řádného legislativního postupu. Je to povinnost 
každého komisaře, který je jako člen sboru komisařů odpovědný přímo voleným poslancům Evrop-
ského parlamentu.  
 
Zajistím pravidelný tok informací s předsedou příslušných parlamentních výborů a budu pokračovat 
v osvědčených postupech mých předchůdců, jmenovitě výměnách s jednotlivými politickými sku-
pinami a klíčovými poslanci Evropského parlamentu v rámci pracovních skupin, jako je například 
pracovní skupina pro Východní partnerství.  
 
V návaznosti na postoje Parlamentu rovněž zajistím, aby otázky poslanců Evropského parlamentu 
určené Komisi, které spadají do mé pravomoci, byly zodpovězeny rychle a přesně. Před plenární 
zasedání Evropského parlamentu či výbory předstoupím kdykoliv budu požádán, abych zodpověděl 
otázky nebo poskytnul konkrétní reakci. 
 
Transparentnost 
 
V politických směrech nově zvolené předsedkyně von der Leyenové se zdůrazňuje, že k obnovení 
důvěry občanů v Unii by naše orgány měly být otevřené a měly by jít příkladem v oblasti trans-
parentnosti. To vyžaduje, aby občané znali postoje obhajované v legislativním procesu, včetně po-



 

 

stojů Komise. Posílení interinstitucionální spolupráce prosazováním legitimity a odpovědnosti zvýší 
účinnost a řádnou správu EU. 
 
Jsem proto plně odhodlán provádět rozsáhlá ustanovení o transparentnosti a toku informací v Rám-
cové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí a interinstitucionální 
dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Konkrétně zajistím, aby tato ustanovení byla re-
spektována v rámci mých strukturovaných dialogů a dalších kontaktů s parlamentními výbory.  
 
Tato Komise bude rovněž nadále usilovat o informování občanů o její úloze v rámci institucionál-
ního uspořádání EU. Kromě toho budou návrhy politik v rámci mé působnosti založeny na řádných 
konzultacích s odborníky a veřejností v souladu se zásadami zlepšování právní úpravy.   
 
Zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty 
 
Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje právo podnětu udělené Evropskému par-
lamentu. Zavázala se, že její Komise na základě usnesení Parlamentu přijatých většinou poslanců 
předloží legislativní akt při plném respektování zásad proporcionality, subsidiarity a zdokonalování 
tvorby právních předpisů. Plně se k tomuto cíli připojuji. 
 
V souladu se závazkem budoucího sboru komisařů prohloubit partnerství s Evropským parlamen-
tem budu s Parlamentem spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle článku 225 
SFEU. Zavazuji se úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními výbory a být aktivní a přítomen 
při přípravě usnesení podle článku 225 SFEU. Pevně věřím, že to přispěje ke zlepšení dialogu, vy-
budování důvěry a posílení pocitu spolupráce pro dosažení společného cíle.  
 
Komise bude v souladu s rámcovou dohodou uspokojivě reagovat na usnesení Parlamentu do tří 
měsíců po jejich přijetí. Komise zajistí nad celým procesem politický dohled.  
 
Poskytování informací a dokumentů 
 
Vedle toho, že v souladu se svým výše uvedeným prohlášením zajistím, aby parlamentní výbory 
byly zapojeny do všech významných změn v mé oblasti působnosti, jsem si plně vědom toho, že 
dalším zásadním aspektem prohlubování partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí je 
poskytování informací a dokumentů. Zavazuji se proto, že budu plně provádět příslušná ustanovení 
rámcové dohody mezi těmito dvěma orgány a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Lisabonská smlouva stanoví rovnost Parlamentu a Rady jakožto spolunormo-
tvůrců a já zajistím, aby tato skutečnost byla respektována z hlediska toho, jak jsou sdíleny infor-
mace v oblastech mé odpovědnosti. 
  
  
Otázka č. 3 

Jak hodláte dále prohlubovat interinstitucionální dialog a spolupráci mezi Komisí 
a Parlamentem – zejména s Výborem pro zahraniční věci – a vycházet při tom ze závazků 
a osvědčených postupů předchozích komisařů, se zvláštním důrazem na: 

 – lepší synchronizaci činností Komise a Evropského parlamentu, například pomocí 
systematického předběžného sdílení časových harmonogramů, pokud jde o publikace (strate-
gie, sdělení), schůze a vrcholná setkání ministrů, návrhy na zahájení jednání o mezinárodních 
dohodách, dialogy o lidských právech; 

 – spolupráci a sdílení informací s Výborem pro zahraniční věci, včetně písemných in-
formací, pokud jde o sjednávání mezinárodních dohod, zejména prostřednictvím okamžitého 



 

 

provádění těch částí textu dohodnutých již předem v rámci jednání o bodu 40 interinstitucio-
nální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, které spadají do výsad Komise; 

 – včasnou konzultaci o prioritách a postojích Výboru pro zahraniční věci v oblasti za-
hraniční politiky Evropské unie, zejména před zveřejněním nových nebo aktualizovaných 
sdělení, strategií a mandátů Evropské unie, včetně balíčku týkajícího se rozšíření; 

 – písemné hodnocení toho, jak byly zohledněny názory Parlamentu v návaznosti na 
přijetí usnesení nebo po konzultacích uvedených výše; 

 – spolupráci a koordinaci činností na podporu demokracie, zvláště vzhledem k tomu, 
že Evropský parlament má prokazatelné výsledky v provádění činností na podporu demokra-
cie (zvláště ve čtyřech klíčových pilířích volebních pozorovatelských misí, budování kapacit 
pro parlamenty, mediace a dialogu, opatření v oblasti lidských práv), jak bylo uznáno ve Sdě-
lení o politice rozšíření EU pro rok 2019, v němž jsou zdůrazněny iniciativy EP v oblasti me-
diace a dialogu. 

 
V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně von der Leyenové potvrzuji, že plně pod-
poruji její úmysl posilnit zvláštní vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mám 
v úmyslu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem při provádění ustanovení rámcové dohody 
mezi Evropským parlamentem a Komisí a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby práv-
ních předpisů z roku 2016 týkajících se transparentnosti a toku informací mezi těmito dvěma insti-
tucemi.  
 
Synchronizace našich činností může posílit hlas Unie ve vnějších věcech. V tomto ohledu bych rád 
zdůraznil význam konzultací v procesu tvorby politik, včetně priorit v oblasti zahraniční politiky. 
Jsem přesvědčený, že zajištění dobrého toku informací mezi Komisí a Evropským parlamentem má 
prvořadý význam. 
 
Budu spolupracovat s Evropským parlamentem otevřeným, transparentním a konstruktivním způ-
sobem a jsem ochoten vést konstruktivní politický dialog ve všech záležitostech, které spadají do 
mého portfolia, včetně výměn názorů na provádění finančních nástrojů v souladu s rozhodnutími, 
které budou přijaty v rámci legislativního postupu ohledně těchto nástrojů. Rovněž budu instruovat 
své útvary, aby byly Evropskému parlamentu k dispozici a v případě potřeby ho informovaly oh-
ledně jakýchkoli technických dialogů. 
 
V souladu se specifickými závazky stanovenými v rámcové dohodě a v interinstitucionální dohodě 
a ve spolupráci s vysokým představitelem / místopředsedou Komise zajistím spolupráci a včasné 
a úplné sdílení informací ve všech fázích postupu s příslušným výborem, pokud jde o sjednávání 
mezinárodních dohod, a zajistím, aby byly zohledněny názory a doporučení Evropského parlamen-
tu.  
 
Jsem odhodlán a jsem vám k dispozici, pokud jde o výměnu informací, zajištění včasné konzultace 
a pravidelné výměny názorů s příslušným výborem na strategie a výroční zprávy a o výměnu in-
formací o dalších probíhajících nebo plánovaných iniciativách a mandátech. Budu k dispozici pro 
výměnu názorů s výborem ohledně balíčku týkajícího se rozšíření ihned po jeho přijetí sborem ko-
misařů a před jeho prezentací tisku. Mám v úmyslu vás písemně informovat o svých návštěvách v 
zemích, které spadají do mé kompetence, a budu spolupracovat a sdílet informace s předsednictvem 
Výboru pro zahraniční věci, koordinátory skupin a zpravodaji ohledně postoje Parlamentu. Vyja-
dřuji zájem o meziparlamentní setkání Parlamentu s vnitrostátními parlamenty partnerských zemí, 
jejichž zapojení umožňuje posilovat spolupráci a vzájemné porozumění. 
 



 

 

Zavazuji se úzce spolupracovat s Evropským parlamentem při navrhování a projednávání usnesení 
a reagovat na otázky vznesené v usneseních s cílem určit nejlepší způsob dalšího postupu. Komise 
bude přijímat následná opatření v návaznosti na usnesení v souladu s rámcovou dohodou a se zá-
vazkem, který nově zvolená předsedkyně přislíbila ve svých politických směrech. Usnesení Evrop-
ského parlamentu a opatření navazující na naše konzultace se zohledňují při posuzování zapojení v 
rámci našich dvoustranných nebo mnohostranných vztahů s partnerskými zeměmi. 
 
Těším se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem ohledně podpory demokracie a vysoce 
oceňuji úlohu, kterou může Evropský parlament hrát při zprostředkovávání a podporování dialogu v 
obtížných situacích. Jsem odhodlán úzce spolupracovat s Evropským parlamentem v návaznosti 
na doporučení volebních pozorovatelských misí s cílem maximalizovat dopad našeho společného 
úsilí v rámci EU na podporu demokracie a zajištění stability v našem bezprostředním sousedství. 
 
Otázka č. 4 

Jaké předpokládáte rozdělení úkolů a vzájemné doplňování úloh s vysokým představitelem, 
místopředsedou Komise, pokud jde o rozšíření a politiku sousedství? 

Jako komisař odpovědný za portfolio vnějších vztahů budu úzce spolupracovat s vysokým předsta-
vitelem / místopředsedou i s ostatními komisaři.  
 
Povaha výzev, kterým EU ve svém sousedství čelí, vyžaduje koordinovanou reakci ze strany EU. 
Úzká spolupráce s vysokým představitelem / místopředsedou Komise je nezbytnou podmínkou za-
jištění účinné a soudržné vnější činnosti EU. Právě tato úzká spolupráce a koordinace podpoří 
schopnost EU upevnit svou globální úlohu, která tak bude významnější, soudržnější, viditelnější 
a účinnější.  
 
Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, navážu na stávající způsob organizace práce a budu těsně 
spolupracovat s vysokým představitelem / místopředsedou Komise s cílem zabezpečit doplňkovost 
naší práce, zamezení překrývání činností a účinnou koordinaci činností a strategií EU. Bude to vy-
žadovat pravidelnou, plodnou a konstruktivní spolupráci, jasnou dohodu o prioritách, a také každo-
denní spolupráci a konzultace. A konkrétně, pokud jde o jednání o rozšíření, také zajistím úzkou 
koordinaci mezi jednotlivými útvary Komise s cílem co nejlépe podpořit partnerské země v jejich 
reformním úsilí a jejich sladění s acquis EU. 
 
Chtěl bych spolu s vysokým představitelem / místopředsedou Komise stavět na našich silných 
stránkách a poučit se z našich slabých stránek, abychom zajistili co největší dopad a vliv našich 
politik. Od prvního dne svého mandátu budu pracovat na vymezení společné vize týkající se důleži-
tých regionů v rámci mého portfolia. Tato vize bude usměrňovat mé vztahy s vysokým představite-
lem / místopředsedou Komise během celého mého funkčního období. 
 
Jak je uvedeno v pověřovacím dopise nově zvolené předsedkyně, budu zastupovat Komisi v Radě 
pro zahraniční věci. 
 
Otázka č. 5 

Jak hodláte s ohledem na budoucí generaci nástrojů financování vnější činnosti (2021–2027) 
zajistit zlepšení v následujících oblastech: 

 skutečná úloha Parlamentu ve strategickém řízení nástrojů (nástroj pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci NDICI, nástroj předvstupní pomoci IPA III), včetně 
využívání aktů v přenesené pravomoci při přijímání rozhodnutí o strategickém plánování 



 

 

a účasti Parlamentu v expertních skupinách Komise, jež vypracovávají návrhy aktů 
v přenesené pravomoci, 

 řízení, včetně návrhu na vytvoření horizontální řídicí skupiny, již by potenciálně vedl 
vysoký představitel, místopředseda, s cílem zajistit celkovou politickou koordinaci všech ná-
strojů financování vnější činnosti, 

 zachování výrazné podpory pro sousedství, také v případě, že by evropský nástroj sou-
sedství měl být nahrazen jediným nástrojem pro vnější činnost EU (NDICI). 

 
Efektivní interinstitucionální spolupráce má zásadní význam pro fungování institucionálního systé-
mu EU a pro účinnost a legitimitu systému rozhodování v EU. Pověřovací dopisy nově zvolené 
předsedkyně von der Leyenové plně odrážejí tyto zásady a zdůrazňují záměr upevnit zvláštní vztahy 
mezi Evropským parlamentem a Komisí. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu usilovat o do-
sažení tohoto cíle. 
 
Rád bych rozvíjel vztah vzájemné důvěry, a to tím, že budu připraven účastnit se příslušných schůzí 
výboru a jednat s různými politickými stranami a poslanci Evropského parlamentu. Budu dbát na 
to, aby výbory byly zapojeny do všech významných opatření v oblasti mé odpovědnosti a aby byly 
informovány včas před významnými událostmi a klíčovými jednáními. A přál bych si, aby naše 
finanční pomoc vycházela z tohoto upřímného, bohatého a včasného politického dialogu 
a interinstitucionální spolupráce.  
 
Budeme mít příležitost projednat během třístranných jednání o nástroji pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci (NDICI) různé nápady, jak posílit politické vedení a zároveň zachovat 
interinstitucionální rovnováhu stanovenou Smlouvami. Mým hlavním sdělením a cílem v této dis-
kusi bude zajistit, aby systémy správy a řízení byly i nadále efektivní, aby finanční nástroje byly 
schopny plnit své cíle.   
 
Naším cílem v evropském sousedství je vybudovat skutečná partnerství založená na společných 
hodnotách a sdílených cílech. Při programování je proto třeba mít možnost zohlednit kontext 
a obavy partnerských zemí.  
 
Naše partnerství v sousedství mají prvořadý význam. Ústředním bodem mého poslání bude pokra-
čovat v urychlování spolupráce se sousedními partnery v oblasti společných výzev a příležitostí, 
které před námi stojí, s cílem podpořit stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě i v jejím okolí. 
Patří k tomu i finanční pomoc, ale jedná se o mnohem víc – jde v prvé řadě o dialog a partnerství. 
 
Sousedství EU se vyznačuje velkou rozmanitostí. Proto mezi klíčové zásady evropské politiky sou-
sedství patří mimo jiné diferenciace a odpovědnost. Přidal bych k nim ještě jednu: flexibilitu. Vý-
chodní a jižní sousedství představují dva nejméně stabilní a nejvíce nejisté regiony na světě, ale 
zároveň také regiony, které nabízejí velké příležitosti a na kterých má EU zájem. Jde o rozmanitou 
skupinu zemí. Bude třeba, abychom v průběhu funkčního období této Komise byli připraveni rea-
govat na vyvíjející se situaci v Sýrii, podporovat pevný závazek EU ohledně územní celistvosti 
Ukrajiny, podporovat přechod k demokracii v Alžírsku, udržovat naše privilegovaná partnerství s 
Marokem či Tuniskem a podporovat reformy zaměřené na růst v Gruzii.  
 
Domnívám se, že zachování zvláštního vztahu s našimi sousedními zeměmi vyžaduje strukturu, 
která bude i nadále sloužit našim politickým cílům a prioritám v evropském sousedství, ale bude 
zvyšovat flexibilitu s cílem řešit naše priority včasněji, účinněji a soudržněji. A jsem přesvědčený, 
že nový nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který si zachovává 
všechna specifika naší spolupráce se sousedstvím, je nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout, V 



 

 

rámci tohoto nástroje se navrhuje zvýšit a účelově vázat značnou částku finančních prostředků pro 
sousedství, kterou je možné navýšit z rezervy pro zajištění flexibility v případě řešení nových po-
třeb. Kromě toho zahrnuje i rozpočtovou flexibilitu, která se osvědčila v regionu subsaharské Afri-
ky, na který se v současné době vztahuje Evropský rozvojový fond.       
 
Otázka č. 6 

Jaké budou Vaše priority při reformování politiky sousedství, včetně zavedení některých dal-
ších diferenciací (politické, finanční apod.) na základě potřeb, zásluh a priorit EU, a také 
uplatňování podmíněnosti z hlediska dodržování lidských práv? 

Pokud jde o stabilitu, odolnost a prosperitu, je v zájmu Evropské unie udržovat privilegované vzta-
hy se všemi zeměmi sousedství, které se zakládají na našich klíčových prioritách pro spolupráci 
v oblasti demokracie, lidských právech a řádné správě, socioekonomického rozvoje, bezpečnosti a 
migrace.  
 
Již řadu let je evropská politika sousedství mnohem více než jen rámec pro poskytování pomoci. 
Naše spolupráce s partnery evropského sousedství v jednotném politickém rámci zahrnuje politické, 
odvětvové a finanční aspekty. Máme pevný rámec, který je zásadní pro řešení společných zájmů 
EU a partnerů a společných výzev a pro uplatňování skutečné společné odpovědnosti. 
 
Jsem odhodlán využívat výhod tohoto rámce, rozvíjet příležitosti ke spolupráci a tam, kde je to 
možné, podporovat transformační reformy, které by výrazně podpořily naše společné zájmy. Zása-
du diferenciace ještě více začlením do politiky, aby se zajistilo, že bude i nadále relevantní pro kaž-
dého z našich partnerů, přičemž se zároveň zabezpečí strategické zájmy EU. Budu v plné míře vyu-
žívat příležitostí k posílení našeho dvoustranného a regionálního zapojení v rámci příštího víceleté-
ho finančního rámce prostřednictvím navrhovaného nového finančního nástroje, který počítá s další 
diferenciací a flexibilitou v podpoře EU poskytované partnerským zemí, přičemž zároveň zachová-
vá specifičnost politiky sousedství EU.  
 
Na začátku svého funkčního období využiji možnosti pokročit v práci na revizi a aktualizaci priorit 
partnerství, které máme s našimi partnery, a to zejména s partnery z jižního sousedství. Vynasnažím 
se postupovat při tom v souladu se zájmy EU a s cílem zajistit uplatňování zásad diferenciace a fle-
xibility v plné míře. Pokud jde o východní sousedství, budu usilovat o hlubší odvětvovou spolupráci 
s našimi nejrozvinutějšími partnery – Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem – co nejpružnějším způso-
bem a na základě zrychleného provádění dohod o přidružení a prohloubených a komplexních zón 
volného obchodu. Jak se uvádí v pověřovacím dopise nově zvolené předsedkyně, do poloviny roku 
2020 předložím nový soubor dlouhodobých cílů politiky Východního partnerství na základě probí-
hajících strukturovaných konzultací o budoucnosti tohoto partnerství. 
 
Při přezkumu priorit partnerství bude mou prioritou, abychom do těchto politických rámců ještě 
hlouběji zakotvili prvky lidských práv a demokracie. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že podporování 
zájmu EU, jak to vyžaduje čl. 21 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, a zájmu partnerských zemí není 
v rozporu s agendou EU založenou na hodnotách. EU usiluje o rozvoj skutečných partnerství rov-
nocenných partnerů na základě společných zájmů, přičemž prostřednictvím politického dialogu 
nadále prosazuje zásady demokracie a lidských práv. Vlastní stabilita EU je založena 
na demokracii, lidských právech a právním státu. Tyto zásady a prosazování reforem v těchto oblas-
tech jsou nedílnou součástí všech dvoustranných politických partnerství.  
 
Komise pravidelně posuzuje úsilí a dosažené úspěchy partnerských zemí v této oblasti a může vůči 
zemím, které nesplňují požadavky, zaujmout postupný přístup, který zahrnuje opatření od dočasné-
ho „zmrazení“ prostředků rozpočtové podpory až po uplatnění odkladných doložek o lidských prá-
vech, které jsou obsaženy v dohodách EU o financování. Pozastavení podpory EU je sice považo-



 

 

váno za krajní řešení, není však nemyslitelné, jak dokládá pozastavení finanční pomoci syrským 
orgánům v roce 2011 či nedávné pozastavení operací rozpočtové podpory v Moldavsku a v Ázerbá-
jdžánu.  
 
Uplatňování přísné podmíněnosti a vhodných opatření je sice klíčové, nicméně hodlám věnovat 
zvláštní pozornost těm mechanismům, které kladou důraz na pozitivní vývoj v partnerských ze-
mích. V tomto ohledu vítám návrh Komise, aby se v novém nástroji pro sousedství a rozvojovou 
a mezinárodní spolupráci zachoval přístup založený na pobídkách s cílem odměnit ty sousední země 
EU, které dosahují pokroku v oblasti demokracie, lidských práv, právního státu, spolupráce v oblas-
ti migrace, správy ekonomických záležitostí a reforem. Při své činnosti budu v prvé řadě prosazovat 
přístup založený na právech a podporovat začleňování hlediska rovnosti žen a mužů. V tomto smys-
lu využiji tematický program pro lidská práva a demokracii a naši podporu Evropské nadaci pro 
demokracii jakožto hlavních nástrojů k zajištění toho, aby nový nástroj více přispíval k zakotvení 
lidských práv, podpoře obránců lidských práv, zranitelných skupin a nejvíce ohrožených osob a 
jiných menšin a zabezpečení svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu. 
 
Otázka č. 7 

Jaké prioritní iniciativy hodláte přijmout vůči členským státům s cílem zajistit, aby byla mož-
ná důvěryhodná perspektiva rozšíření a bylo možné postupovat vpřed v souladu se Smlouva-
mi, kodaňskými kritérii a rámcem pro jednání? Jste připraven přezkoumat metodiku shro-
mažďování údajů pro zprávy o dosaženém pokroku a předpokládat odlišnou strukturu, která 
by lépe umožnila porovnávat země podle jednotlivých odvětví a oblastí politiky?  

 Přesněji, jaké konkrétní kroky byste učinil, pokud by některá země zapojená do proce-
su rozšíření přijala opatření nebo politiku, která není v souladu nebo není kompatibilní 
s evropským acquis a s hodnotami a zásadami Evropské unie, zejména pokud jde 
o demokracii a právní stát, včetně nezávislosti soudnictví a boje proti korupci? 

 Jaké iniciativy lze v této souvislosti předpokládat s cílem oživit přístupový proces 
a prosazovat zásadní reformy v přistupujících zemích, zvláště v oblasti soudnictví, právního 
státu a svobody médií? Jaké iniciativy lze v případě potřeby předpokládat s cílem posílit poli-
tický dialog mezi opozicí a vládnoucími stranami v přistupujících zemích? Jaké politické ná-
stroje by se mohly použít s cílem podpořit a zkvalitnit fungování vnitrostátních parlamentů 
v přistupujících zemích a posílit tak jejich úlohu v přístupovém procesu?   

 Jak zajistíte, aby Vaše dřívější působení a činnost jakožto člena maďarské vlády neo-
vlivňovaly Vaši práci komisaře odpovědného za rozšíření a sousedství? 

Členské státy na nejvyšší úrovni opakovaně zdůraznily svůj závazek týkající se evropské perspekti-
vy západního Balkánu. Podmínky přistoupení k Evropské unii, které jsou založeny na Smlouvách 
a kodaňských kritériích, jsou jasné. Stejně tak jako proces rozšíření a očekávání zemí usilujících 
o členství v průběhu celého procesu, přičemž se členské státy shodují na tom, že tento proces je 
založen na přísné a spravedlivé podmíněnosti a na zásadě vlastních zásluh.   
 
V roce 2018 přijala Komise strategii „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší 
angažovanost Unie v tomto regionu“, ve které se uvádí, že konkretizace této perspektivy vyžaduje 
vytrvalé úsilí a nezvratné reformy. Jelikož postup vpřed na cestě do Evropy je objektivní, na záslu-
hách založený proces, který závisí na konkrétních výsledcích každé jednotlivé země, je důležité, 
aby EU patřičně vyjadřovala své uznání. Během období mého mandátu budu usilovně spolupraco-
vat s členskými státy na zajištění toho, aby tak tomu bylo. Je důležité uznat, že některé země, jako 
je tomu v případě Albánie a Severní Makedonie, dosáhly pozoruhodného pokroku v obtížných re-
formách a splňují podmínky stanovené pro zahájení jednání. Zahájení přístupových jednání s těmito 



 

 

zeměmi by mělo stimulovat reformní dynamiku jinde v tomto regionu a vnést novou důvěru 
do perspektivy rozšíření. Pokud jde o Turecko, dne 18. června 2019 dospěla Rada pro obecné zále-
žitosti k závěru, že „[p]řístupová jednání s Tureckem se […] v podstatě zastavila a nelze uvažovat o 
otevření či uzavření žádných dalších kapitol“. 
 
Komise již má silný základ pro svá hodnocení ve výročních zprávách. Metodika podávání zpráv 
zajišťuje, že kromě zpráv o pokroku je kladen důraz na skutečný stav nebo úroveň připravenosti 
na členství. Podávání zpráv je harmonizováno s jasnou stupnicí hodnocení, která každé zemi umož-
ňuje jasně vidět, jak na tom v té které oblasti je. Tím se zvyšuje transparentnost procesu, a občané a 
občanská společnost tak mohou snáze přezkoumávat reformy. Členské státy i Evropský parlament 
to přivítaly.  
 
Pokud jde o zjišťování a řešení případů porušení základních hodnot, představuje balíček týkající se 
rozšíření faktické a spravedlivé posouzení pokroku, nebo jeho absence, a poskytuje konkrétní dopo-
ručení k nápravě nedostatků. Komise monitoruje opatření navazující na tato doporučení pomocí 
zavedených nástrojů, jako je zasedání Výboru pro spravedlnost a vnitřní věci na základě dohod 
o stabilizaci a přidružení nebo misí vzájemného hodnocení. V případě zemí jednajících o přistoupe-
ní nám ochranná ustanovení, tzv. doložky nerovnováhy, rámců pro jednání umožňují zastavit další 
práci na jiných kapitolách jednání, pokud by pokrok v rámci kapitol týkajících se právního státu 
(kapitola 23 o soudnictví a základních právech a kapitola 24 o právu, svobodě a bezpečnosti) vý-
razně zaostával za pokrokem v celkovém jednání. Pokud by taková situace nastala, neváhal bych 
přijmout rozhodnutí o zastavení technické práce na jednáních v jiných kapitolách, včetně odepření 
doporučení otevřít a/nebo uzavřít jiné kapitoly, dokud nebude tato nerovnováha vyřešena.  
 
Samozřejmě i nadále existuje možnost pozastavit jednání v případě závažného a přetrvávajícího 
porušování zásad svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod právního 
státu.  
 
Jsem rovněž odhodlán zajistit, abychom využili naši významnou finanční podporu jako nástroj ke 
stimulaci výsledků a v případě potřeby sankcionovali nedostatek reforem, nebo přesměrovali fi-
nanční prostředky, a to například na občanskou společnost. Návrh Komise na budoucí nařízení o 
nástroji předvstupní pomoci III výslovně nabízí možnost přizpůsobit rozsah a intenzitu finanční 
pomoci na základě výkonnosti a závazku našich partnerů v oblastech klíčového významu. Umožní 
nám to zabránit ohrožení další podpory s ohledem na zlepšování základních práv, demokracie 
a právního státu, včetně podpory občanské společnosti a úzké spolupráce s místními orgány.  
 
Účinné fungování vnitrostátních parlamentů je základním prvkem politických kritérií, které musí 
všechny kandidátské země splnit, aby se mohly stát členským státem EU.  
 
Vzhledem ke složitosti reformních procesů, které jsou pro země nezbytné ke splnění požadavků 
členství v EU, je nesmírně důležité, aby vnitrostátní parlamenty byly odpovědné, účinné, trans-
parentní a dostupné svým voličům. Jsem odhodlán i nadále podporovat úlohu vnitrostátních parla-
mentů v přístupových jednáních a podporovat posilování jejich kapacit a doufám, že se budu moci v 
této oblasti také opřít o cenné odborné znalosti Evropského parlamentu. 
 
Proces přistoupení je dnes přísnější a složitější než v minulosti. Úspěch v upevňování právního státu 
a demokratických hodnot však v konečném důsledku závisí na politické vůli a na překonání institu-
cionálního odporu v přijímajících zemích. Pokud dojde k porušení základních hodnot, na nichž EU 
stojí a které jsou ústředním bodem procesu přistoupení, bez zaváhání využiju všech nástrojů, které 
jsou k dispozici v našem souboru nástrojů, za účelem motivace k respektování těchto hodnot, 
a pokusím se napravit veškeré nedostatky.   
 



 

 

Nakonec bych chtěl zdůraznit, pokud jde o mé osobní více než pětileté ministerské zkušenosti, že 
není ani neobvyklé, ani ojedinělé, aby kandidát na komisaře v minulosti zastával funkci ministra ve 
vládě. Vezmeme-li v úvahu podobnost funkcí ministra a komisaře, jde ve skutečnosti o přidanou 
hodnotu. V otázkách pracovního vytížení, týmové práce, kolegiality, odpovědnosti či postupu jed-
nání si jsou tyto funkce podobné.   
 
Jak jsem již uvedl a přislíbil, pokud bude moje nominace potvrzena, zavazuji se plně dodržovat 
pravidla fungování Evropské komise, a zejména pravidla týkající se komisařů. Budu jednat 
v obecném zájmu Evropské unie v souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii. Při výkonu 
funkcí komisaře budu jednat nezávisle; nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády, or-
gánu, instituce ani jiného subjektu v souladu s čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Dále se rov-
něž zavazuji plně dodržovat povinnosti stanovené v článcích 245 a 339 Smlouvy o fungování Ev-
ropské unie a v Kodexu chování komisařů.  
 
 
 
 
 
 
  


