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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 komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

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

k návrhu strategického plánu Komisie? 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? 

Domnievam sa, že mám vhodnú kvalifikáciu a odborné skúsenosti na to, aby bolo moje 

pôsobenie prínosné z hľadiska všeobecného európskeho záujmu. Budem svojim kolegom 

v kolégiu pomáhať v úsilí presadzovať priority Európskej únie. 

Moja osobná európska cesta sa začala, keď som ako mladá aktivistka viedla kampaň za 

členstvo Fínska v EÚ. V referende v roku 1994 som už vo veku 19 rokov mohla hlasovať za 

členstvo Fínska v EÚ. Ako študentka som mala možnosť zúčastniť sa na programe Erasmus 

vo Viedni. Počas štúdia som tiež aktívne podporovala účasť Fínska v eurozóne. Vždy som sa 

hlásila k silnej európskej identite a verila v zmysel európskej integrácie – spolu sme silnejší. 

Vždy som chcela prispieť k budúcnosti Európy. 

Toto presvedčenie ma priviedlo k tomu, že som sa stala spoluzakladateľkou fínskej pobočky 

pre mládež Európskeho hnutia. Je to organizácia, ktorá poskytuje mladým Fínom informácie 

o Európe a platformu pre európsku diskusiu. Podľa môjho názoru je rozhodujúce pochopiť 

históriu európskej integrácie. Pre mňa osobne boli veľmi cenné skúsenosti, ktoré som získala 

v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia účasťou na medzinárodnom seminári 

o budúcnosti Európy na talianskom ostrove Ventotene. Práve na tomto neslávne známom 

ostrove, na ktorom bol okrem iných uväznený Altiero Spinelli, som sa začala oboznamovať 

s jeho myšlienkou federálnej Európy. 

Práve tento duch a predstava Európy ako niečoho viac ako iba súboru štátov motivovali celú 

moju kariéru a život Európanky. Ako poslankyňa, predsedníčka Sociálnodemokratickej 

strany Fínska a ministerka financií som sa vždy snažila posilniť a plniť si svoj záväzok voči 

Európe. 
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Z ostrova Ventotene a od spoluzaloženia organizácie Európskeho hnutia vo Fínsku som 

dosiaľ prešla dlhú európsku cestu. Pre mňa osobne zostáva jedným z najdôležitejších bodov 

zamerania náš kontinent – a jeho spoločné snahy o prosperitu pre všetkých v budúcnosti. 

Tieto myšlienky a názory ma viedli k aktivitám v občianskej spoločnosti, ako aj v politike. 

Všetky tieto skúsenosti z minulosti mi budú oporou pri prípadnom plnení funkcie komisárky 

pre medzinárodné partnerstvá. 

Táto výzva, budovanie globálneho rozvoja s partnerstvami, mi pripomína roky práce 

v parlamentnom výbore pre zahraničné vzťahy, vo vrcholových orgánoch fínskej organizácie 

World Vision a v iniciatíve pre krízové riadenie, vo Fínskom výbore pre rozvoj a vo Výbore 

Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu pre rozvoj, ako aj roky, keď som ako 

podpredsedníčka vlády predsedala fínskemu združeniu OSN, fínskemu výboru UNESCO 

a fínskemu národnému výboru pre udržateľný rozvoj. Najnovším ohnivkom tejto reťaze je 

moja práca vo funkcii osobitnej zástupkyne ministra zahraničných vecí v oblasti mediácie, 

v rámci ktorej som sa zamerala na Afriku a na zapojenie žien a mladých ľudí. Som pevne 

odhodlaná využiť svoje skúsenosti v prospech strategickejšieho a účinnejšieho európskeho 

modelu rozvoja, ktorý podporuje Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a ciele udržateľného 

rozvoja. 

Vzhľadom na moju prácu na mnohých frontoch medzinárodnej spolupráce a rozvoja sa 

domnievam, že veľké výzvy našej generácie možno riešiť len prostredníctvom spolupráce. Či 

už ide o zmenu klímy, nerovnosť, chudobu, nové bezpečnostné hrozby alebo eróziu 

demokracie, len partnerstvá a spolupráca nám môžu priniesť výsledky, ktoré potrebujeme. Do 

určitej miery to odzrkadľuje strategický prístup zvolenej predsedníčky, aby sa výzvy pre 

kolégium riešili v tímoch, v ktorých sa za jedným stolom združia všetky potrebné znalosti 

a nástroje. 

Mojou osobitnou prioritou bola vždy podpora mladých dievčat a žien. Ako prvá žena vo 

Fínsku vo funkcii ministerky financií som mala tú česť pôsobiť ako priekopníčka 

v presadzovaní rodovej rovnosti a vedúcej úlohy žien v hospodárstve a politike. Rodovú 

rovnosť som považovala vo všetkých svojich rôznych funkciách súvisiacich s rozvojom aj 

v rámci úloh osobitnej zástupkyne v oblasti mediácie vždy za kľúčovú záležitosť. 

Zabezpečím, aby rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien boli naďalej najvyššou 

prioritou našej politiky v oblasti medzinárodnej spolupráce a rozvoja. 

Po prijatí poverovacieho listu a rozhovore s novozvolenou predsedníčkou by som rada 

uplatnila svoje skúsenosti z práce vo funkcii ministerky financií vo fínskej vláde, najmä 

pokiaľ ide o využitie celého potenciálu investičného plánu pre Európu s cieľom otvoriť cestu 

pre súkromné a kapitálové investície v rámci súčasného aj budúceho viacročného finančného 

rámca. Vzťahy s rozvojovými krajinami, či už ide o africké, ázijské, karibské, tichomorské 

alebo latinskoamerické krajiny, sa musia zamerať na vytváranie pracovných miest a na 

investície. Hospodárske príležitosti sa dosahujú investovaním do vzdelávania, udržateľných 

a digitálnych riešení, ktoré patria medzi priority tejto Komisie. Ciele udržateľného rozvoja 

predstavujú program, ktorý je pre nás a našich partnerov skutočne spoločný. Toto partnerstvo 

sa posilní vypracovaním komplexnej stratégie pre Afriku a dokončením novej dohody 

s krajinami skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (krajiny AKT). Pokiaľ ide 

o krajiny AKT, zameriam sa na zabezpečenie rýchleho ukončenia rokovaní o ambicióznej 

novej dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou, ktorou sa sformuje podoba našej 

spolupráce s krajinami AKT na najbližšie roky. 
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Vzhľadom na moje európske presvedčenie a skúsenosti v oblasti občianskej spoločnosti 

a politiky by som veľmi rada ako členka Komisie prispela k budovaniu budúcnosti Európy. 

Som odhodlaná posilniť naše medzinárodné partnerstvá a presadzovať program udržateľného 

rozvoja v našich vonkajších vzťahoch v úzkej spolupráci s vysokým predstaviteľom Únie pre 

zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedom a s ďalšími kolegami komisármi 

a komisárkami zodpovednými za iné oblasti politiky. Moje pôsobenie v občianskej 

spoločnosti a v parlamente ma motivuje k plneniu tohto poslania v partnerstve s Európskym 

parlamentom a v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou ako kľúčovými partnermi pri 

navrhovaní a vykonávaní európskej politiky, programov a projektov. 

Zodpovednosť a pevné etické zásady boli vždy základom všetkého, čo robím. Vždy som 

venovala maximálnu pozornosť tomu, aby sa zabránilo akýmkoľvek väzbám na 

podnikateľskú činnosť, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov. Zaväzujem sa, že 

bezprostredne po svojom vymenovaní budem plniť všetky povinnosti týkajúce sa nezávislosti 

a čestnosti, nestrannosti a dostupnosti tak, ako sú vymedzené v článku 17 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Ak sa potvrdí moje vymenovanie do funkcie komisárky, budem plne rešpektovať literu 

a ducha zmluvy, a to najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania 

akýchkoľvek pokynov. Rovnako budem dodržiavať kódex správania členov Európskej 

komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je úplné 

a prístupné verejnosti a v prípade každej zmeny ho budem rýchlo aktualizovať. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

útvarov? 

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

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

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

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak sa moje vymenovanie potvrdí, prevezmem plnú politickú zodpovednosť za činnosti 

v mojej oblasti pôsobnosti uvedené v poverovacom liste. Som presvedčená, že Komisia von 

der Leyenovej bude silným tímom odhodlaným presadzovať hodnoty, ktoré zabezpečujú 

spoločné smerovanie. Veľmi si vážim zásadu kolegiality a budem v plnej miere 

spolupracovať s ostatnými členmi kolégia. 

Som odhodlaná presadzovať všeobecné priority novozvolenej predsedníčky, ku ktorým patria 

rast a pracovné príležitosti, Zelená dohoda, digitálna agenda, silnejšia Európa vo svete 

a riadenie migrácie. Pevne verím, že úzka spolupráca v rámci kolégia komisárov je 

nevyhnutná, ak sa má zabezpečiť súdržnosť, kvalita a účinnosť jednotlivých politík. Naša 

skutočná sila tkvie v spolupráci. Ako podpredsedníčka vlády vo Fínsku som pracovala vo 

vedúcej pozícii v koaličnej vláde. Základom mojej práce bolo dosahovanie konsenzu medzi 

rôznymi stranami a záujmami. Som tímovou hráčkou. 
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Mala som tú česť šestnásť rokov zastupovať svoj volebný okres vo fínskom parlamente. Som 

zástankyňou zastupiteľskej demokracie a verím vo významnú úlohu Európskeho parlamentu. 

Budem spolupracovať s Parlamentom a príslušnými výbormi vo všetkých fázach procesu 

tvorby politiky a zaväzujem sa, že sa budem zapájať do pravidelného politického dialógu. 

Medziinštitucionálna spolupráca je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie hladkého 

fungovania inštitucionálneho systému EÚ a účinnosti a legitímnosti nášho rozhodovacieho 

systému. Na základe otvorenosti, vzájomnej dôvery, efektívnosti a pravidelného dialógu 

môžeme spolupracovať na dosahovaní našich spoločných cieľov. 

Politické usmernenia a poverovacie listy novozvolenej predsedníčky odzrkadľujú tieto 

zásady, ktorých cieľom je posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom 

a Komisiou. Považujem to za mimoriadne cenné a zaväzujem sa zabezpečiť pravidelný tok 

informácií, rýchlo a presne odpovedať na otázky poslancov Európskeho parlamentu 

adresované Komisii, ktoré budú patriť do mojich kompetencií, priamo komunikovať s členmi 

výboru a v prípade potreby byť k dispozícii na dvojstranné stretnutia a plenárne zasadnutia 

alebo schôdze výborov Európskeho parlamentu. 

Zaväzujem sa vykonávať Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou a Medziinštitucionálnu dohodu o lepšej tvorbe práva. Zvolená 

predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na legislatívnu 

iniciatívu. Ja tento ciel v plnej miere podporujem pri plnom dodržiavaní zásad 

proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Som si vedomá, že sa zodpovedám priamo 

voleným poslancom Európskeho parlamentu a cítim sa tým nesmierne poctená. Postarám sa, 

aby sa do každej významnejšej problematiky v mojej kompetencii zapájali parlamentné 

výbory za rovnakých podmienok ako Rada. 

 

Otázky Výboru pre rozvoj 

3. Plnenie a plán cieľov udržateľného rozvoja 

Európsky parlament a Európska rada požiadali Komisiu, aby predložila účinnú 

a integrovanú európsku stratégiu vykonávania cieľov udržateľného rozvoja, ktorá bude 

obsahovať podrobné harmonogramy do roku 2030, ciele a konkrétne opatrenia, ako aj 

mechanizmy monitorovania a preskúmania. 

Aké sú názory dezignovanej komisárky na takúto stratégiu – kedy by sa mohla prijať, 

aký by mala potenciál posilniť súdržnosť politík v záujme rozvoja, a mohla by 

dezignovaná komisárka načrtnúť, pre ktoré ciele trvalo udržateľného rozvoja by mohla 

byť rozvojová spolupráca EÚ osobitne prínosná a mohla by predstavovať pridanú 

hodnotu? 

Pevne verím, že Európska únia musí aj naďalej zohrávať vedúcu úlohu pri globálnom 

vykonávaní Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pri odstraňovaní chudoby na celom svete. 

Odhodlanie Únie dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja odzrkadľuje naše hodnoty a je silným 

signálom našej podpory multilateralizmu. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová vyjadrila svoje pevné odhodlanie dosiahnuť ciele 

udržateľného rozvoja. Po prvé, vo vzťahu k členským štátom sa zaviazala, že zmení 

zameranie európskeho semestra tak, aby sa z neho vytvoril nástroj, ktorý spája ciele 
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udržateľného rozvoja. Ďalej boli všetky komisárky a komisári poverení zabezpečovaním 

plnenia cieľov udržateľného rozvoja v rámci svojej oblasti politiky, zatiaľ čo kolégium ako 

celok bude zodpovedné za ich celkové vykonávanie. 

Všetky ciele udržateľného rozvoja, ktorých je celkovo 17, sú prepojené. Na zabezpečenie 

efektívneho využívania zdrojov a doplnkovosti musíme v plnej miere využívať vzájomné 

prepojenia medzi cieľmi udržateľného rozvoja: napríklad zbližovaním sociálnych 

a hospodárskych aspektov udržateľného rozvoja a našich klimatických a environmentálnych 

programov. Pre mňa bude mať najväčší význam spolupráca a koordinácia s mojimi kolegami 

komisármi a komisárkami, aby sme tvorili súdržné politiky, pričom ciele udržateľného 

rozvoja nám poslúžia ako kompas pre to, čo robíme doma i v zahraničí, v rámci EÚ i za jej 

hranicami. 

Za svoju osobitnú zodpovednosť považujem to, aby som prispela k plneniu Agendy 2030 

v úzkej spolupráci s partnerskými krajinami EÚ. Ak sa moje vymenovanie potvrdí, mám 

v úmysle postupovať najmä takto: 

Na podporu členských štátov, aby dosiahli cieľ 0,7 % oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA), 

mienim vychádzať z práce, ktorú vykonal môj predchodca. 

Príležitosti, ktoré predstavujú vonkajšie aspekty politických priorít nastupujúcej Komisie, ako 

napríklad Zelená dohoda, využijem na podporu vykonávania Agendy 2030 a cieľov 

udržateľného rozvoja prostredníctvom partnerstiev s krajinami na celom svete. Tieto 

partnerstvá by mali podporovať integráciu cieľov udržateľného rozvoja na vnútroštátnej 

úrovni. Agenda 2030 bude ďalej kľúčovou pre posilnenie koordinácie s členskými štátmi EÚ 

na úrovni jednotlivých krajín. 

Budem sa snažiť zabezpečiť, aby sa navrhovaný Nástroj susedstva a rozvojovej 

a medzinárodnej spolupráce plne zosúladil s Agendou 2030. Je to významná príležitosť 

podporiť partnerské krajiny pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja. Naše spoločné 

rámce výsledkov s členskými štátmi na úrovni jednotlivých krajín budú vychádzať 

z vnútroštátnych rámcov pre ciele udržateľného rozvoja. V neposlednom rade budem chcieť 

zabezpečiť, aby sme úzko spolupracovali s ostatnými partnermi vrátane občianskej 

spoločnosti, medzinárodnými organizáciami, ako sú Organizácia Spojených národov, 

Svetová banka, Medzinárodný menový fond a iné, s cieľom urýchliť vykonávanie nášho 

spoločného programu a zlepšiť monitorovanie a kontrolu na celom svete. Na tieto účely 

budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou. 

 

4. Oficiálna rozvojová pomoc (ODA) na úrovni 0,7 % 

V máji 2015 Rada opätovne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť svoju kolektívnu oficiálnu 

rozvojovú pomoc na 0,7 % hrubého národného dôchodku EÚ. V roku 2018 však 

poskytli na ODA 0,7 % alebo viac HND len štyri členské štáty, zatiaľ čo pomer ODA 

k HND sa v dvanástich členských štátoch mierne znížil. Pre príjemcov rozvojovej 

pomoci EÚ, ale aj pre dôveryhodnosť našich inštitúcií a dôveru našich občanov je 

dôležité, aby si naša Únia plnila záväzky, ktoré sme stanovili, vrátane všetkých tých, 

ktoré sa týkajú financovania rozvoja. 
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Aké kroky, možno aj vrátane opätovného zavedenia prípravy výročných správ 

o zodpovednosti Komisiou, by ste ako komisárka vykonali s cieľom zabezpečiť, aby EÚ 

a jej členské štáty dodržiavali záväzky financovania v záujme rozvoja? 

Na riešenie tejto zásadnej otázky vynaložím celé svoje úsilie. Odstránenie chudoby je 

nevyhnutným predpokladom globálneho udržateľného rozvoja. Predstavuje stredobod 

politiky EÚ v oblasti rozvoja a spolupráce. EÚ musí byť aj naďalej svetovým lídrom v oblasti 

rozvojovej spolupráce. 

V roku 2018 predstavovala kolektívna oficiálna rozvojová pomoc Európskej únie (ODA) 

0,47 % hrubého národného dôchodku (HND) EÚ, čo je vzdialené cieľu, ktorým je do roku 

2030 kolektívne poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc na úrovni 0,7 % HND. Zníženie 

podielu určitých členských štátov EÚ na tejto pomoci v posledných dvoch rokoch vyvoláva 

obavy a mám v úmysle tvrdo pracovať na zvrátení tohto trendu. 

Hlavnú zodpovednosť za splnenie cieľov oficiálnej rozvojovej pomoci nesú členské štáty. 

Štyri členské štáty už spĺňajú cieľ 0,7 % ODA/HND a vyjadrujem im za to pochvalu, ale 

kolektívne sa musíme zlepšiť. Európska komisia bude naďalej monitorovať kolektívnu 

výkonnosť EÚ aj výkonnosť jednotlivých členských štátov. Skutočne mám v úmysle 

požiadať členské štáty o spresnenie, ako plánujú postupovať do roku 2030, aby tento cieľ 

splnili. Cieľ udržateľného rozvoja č. 17 („Partnerstvá v záujme dosiahnutia cieľov“) obsahuje 

náš záväzok dosiahnuť 0,7 % HND, ako aj náš záväzok voči najmenej rozvinutým krajinám, 

ktorý je zakotvený v cieli 17.2 v rámci cieľa udržateľného rozvoja č. 17. 

Pokiaľ ide o správy o zodpovednosti, určite chcem podrobne sledovať záväzky členských 

štátov v oblasti financovania rozvoja. Budeme musieť zohľadniť aj konkrétne výsledky 

samitu OSN o cieľoch udržateľného rozvoja a dialógu na vysokej úrovni o financovaní 

rozvoja, ktorý sa uskutočnil 24. až 25. septembra 2019 v New Yorku. 

Prísľub vyšších príspevkov na ODA takisto znamená, že musíme byť veľmi konkrétni, pokiaľ 

ide o výsledky, ktoré možno dosiahnuť. V priebehu nasledujúcich piatich rokov bude mojím 

hlavným cieľom zabezpečiť, aby sa európsky model rozvoja vyvíjal v súlade s novou 

globálnou realitou, ako sa uvádza v mojom poverovacom liste. Mal by byť strategický 

a účinný, nákladovo efektívny a mal by prispievať k našim širším politickým prioritám. 

O modernizácii našej rozvojovej spolupráce budem rada diskutovať aj s členskými štátmi 

a s Európskym parlamentom. 

 

5. Dohody o hospodárskom partnerstve/stratégia EÚ pre Afriku/obchod 

Vzťah EÚ s Afrikou vychádza na jednej strane z Dohody z Cotonou a na druhej strane 

z dohôd o hospodárskom partnerstve (DHP) a z medzinárodnej spolupráce pre rozvoj. 

Obchod a investície sú kľúčom k tvorbe bohatstva v rozvojových krajinách. 

Ako dezignovanej komisárke pre medzinárodné partnerstvá vám zvolená predsedníčka 

Komisie udelila mandát na vypracovanie novej komplexnej stratégie pre Afriku, ktorá 

nadviaže na udržateľnú alianciu EÚ – Afrika. 
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Aké rôzne piliere novej stratégie plánujete a ako sa do novej stratégie začlenia obchod, 

dohody o hospodárskom partnerstve a udržateľné investície? Ako si predstavujete 

spoluprácu a rozdelenie práce s komisárom pre obchod? 

Aký je váš názor na africkú dohodu o kontinentálnej zóne voľného obchodu (AfCFTA) 

a aké sú vyhliadky na medzikontinentálne obchodné partnerstvo, ako v novej aliancii 

EÚ – Afrika požaduje Juncker? 

Európa má s Afrikou dlhodobé partnerstvo, je jej najväčším obchodným partnerom, 

investorom a darcom. Afrika a Európa však môžu a musia spolu zájsť oveľa ďalej. Náš 

spoločný osud si zaslúži spoločný záväzok podporovať udržateľný rozvoj v skutočnom 

partnerstve seberovných. 

So zreteľom na rastúci hospodársky význam afrického kontinentu a na to, akú pozornosť 

vyvolal vo svete tento svetadiel svojou premenlivou dynamikou, by EÚ mala zintenzívniť 

svoju angažovanosť a nadviazať pritom na africko-európsku alianciu pre udržateľné 

investície a pracovné miesta. Aliancia odzrkadľuje potrebný obrat v zmýšľaní, pretože 

podporuje silnejšie prepojenia medzi Afrikou a Európou a strategický dialóg so súkromným 

sektorom. Hlavné osi nášho programu sú zapojenie udržateľných súkromných investícií, 

zlepšenie investičného prostredia, posilnenie vnútroafrického a medzikontinentálneho 

obchodu, ale aj podpora tvorby pracovných miest a rozvíjanie zručností s cieľom zvýšenia 

zamestnateľnosti. 

V spolupráci s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie a komisárom pre 

rozšírenie a susedskú politiku, ako aj v spolupráci s ostatnými komisármi vrátane komisára 

pre obchod budem pracovať na vytvorení novej komplexnej stratégie pre Afriku. Verím, že 

aliancia musí rásť a preradiť na vyšší rýchlostný stupeň: posilnením politických 

a hospodárskych partnerstiev, väčším zapojením a účasťou členských štátov EÚ, navýšením 

prostriedkov a koordinovanejším využívaním nástrojov, lepšou koordináciou s podnikmi 

v EÚ i Afrike, podporou medziľudských kontaktov medzi oboma kontinentmi a citlivejším 

prispôsobením sa miestnym podmienkam. Okrem toho by EÚ mala v Afrike presadzovať 

rozvoj najvyššej kvality, teda taký, ktorý plne zohľadňuje priority v oblasti klímy, životného 

prostredia, biodiverzity či sociálne priority. Vďaka podpore prebiehajúcich afrických iniciatív 

vzniknú príležitosti na prudký technologický rozvoj, a to najmä v oblasti digitálnych 

technológií. 

Pokiaľ ide o otázky súvisiace s obchodom, domnievam sa, že doposiaľ presadzovaný prístup 

je správny. K obchodu a investíciám je potrebné pristupovať integrovane. Keď hovoríme 

o udržateľnom raste a vytváraní dôstojných pracovných miest, ide o dve strany tej istej 

mince. Nevyhnutnou súčasťou ucelenej hospodárskej stratégie v súlade s prioritami EÚ je 

preto pokrok v procese hospodárskej integrácie na regionálnej a kontinentálnej úrovni 

v Afrike a podpora obchodných vzťahov s EÚ. Spolu s komisárom pre obchod preto 

zabezpečím, aby obchod a investície boli aj naďalej prioritami nášho hospodárskeho 

programu pre Afriku. 

EÚ poskytuje pomoc na podporu obchodu, aby sa zvýšila tvorba kapacít kľúčových aktérov, 

aby africké krajiny v plnej miere profitovali z príležitostí vytvorených obchodnými dohodami 

a aby tak obchod prispieval k rastu a tvorbe pracovných miest. Podporujeme partnerské 

krajiny v príprave a vykonávaní vnútroregionálnych a dvojstranných obchodných dohôd, a to 

najmä európskych dohôd o partnerstve a kontinentálnej zóny voľného obchodu v Afrike. 
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EÚ, bola od samého začiatku najvýraznejším zástancom procesu africkej integrácie a bude 

tento proces naďalej sprevádzať a podporovať. Posilnená podpora EÚ pre africkú 

kontinentálnu zónu voľného obchodu sa premietne do významného politického uznania. 

Domnievam sa, že skúsenosti EÚ treba lepšie využívať, a to nielen v oblasti obchodu, ale 

všetky relevantné odborné znalosti v oblasti procesov hospodárskej integrácie. 

 

6. Rodová otázka v oblasti rozvoja 

Ako si dezignovaná komisárka predstavuje ďalšiu prácu na podpore rodovej rovnosti 

a posilnenia postavenia žien v rozvojových politikách, najmä pokiaľ ide o prístup 

k vzdelaniu a boj proti diskriminácii a násiliu páchanému na ženách a dievčatách, a ako 

sa to prejaví v praxi v pripravovanom akčnom pláne pre rodovú rovnosť III? 

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat bude naďalej najvyššou prioritou, 

ktorá sa premietne do všetkých našich opatrení. Vzdelávanie dievčat posilní rovnosť, zlepší 

zručnosti a zvýši inkluzívnosť rastu, čo povzbudí celosvetový rozvoj. 

Podpora posilnenia postavenia žien si vyžaduje vedenie. A to aj v samotných európskych 

inštitúciách. Zvolená predsedníčka von der Leyenová zabezpečila vo svojom tíme rodovú 

rovnosť a teda ide príkladom. Som, hrdá na to, že som súčasťou tejto výpravy. Na to, aby ste 

podporovali rodovú rovnosť, nemusíte byť ženou, ale na to, aby sa ženy a dievčatá dostali do 

popredia, je nevyhnutné, aby vedenie dokázalo citlivo vnímať rodovú problematiku. 

Predpokladom pre posilnenie postavenia žien a dievčat je vzdelávanie. Napriek pokroku 

v posledných rokoch stále pretrvávajú rozdiely. Chcem zintenzívniť naše úsilie najmä v tých 

krajinách subsaharskej Afriky, v ktorých sú rodové rozdiely hlbšie, a vybudovať školské 

systémy podporujúce rodovú rovnosť vo vzdelávaní a prostredníctvom vzdelávania. Musíme 

zabezpečiť aj to, aby mali ženy a dievčatá prístup k technickej a odbornej príprave, aby bol 

trh práce inkluzívny a aby povzbudzoval ženy k účasti. 

Bohužiaľ, násilie páchané na ženách a dievčatách je stále jednou z najrozšírenejších 

a najničivejších foriem porušovania ľudských práv na svete. Všetkých medzinárodných 

partnerov musíme primäť k spolupráci, ktorej cieľom bude ukončenie tejto hanebnosti. 

Dôležitým predpokladom na to, aby sa náš vplyv prejavil priamo na mieste, sú činnosti ako 

napríklad iniciatíva Spotlight, ktorá má spoločnú podporu OSN a EÚ, občianskej spoločnosti 

a vlád. Zvýšim naše úsilie o to, aby sa k nám pridali aj ostatní vrátane súkromného sektora 

a pomohli nám v boji proti prudkému nárastu násilia páchaného na ženách a dievčatách. 

V posledných rokoch sa dosiahol veľký pokrok. Súčasný akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť1 

prispel k pokroku v programe rodovej rovnosti na celom svete. Vďaka nemu došlo 

u zamestnancov inštitúcií EÚ a členských štátov, delegácie EÚ nevynímajúc, ku kultúrnemu 

posunu. Zároveň sa ním stanovil ambiciózny cieľ, aby bolo na rodovú rovnosť zameraných 

aspoň 85 % všetkých nových opatrení v oblasti rozvoja prijatých do roku 2020. To sa nám 

zatiaľ nepodarilo dosiahnuť, a preto chcem pokračovať v koordinácii úsilia s členskými 

štátmi, aby sa tento cieľ splnil. 

                                                 
1  Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť II – Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie 

vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien, SWD (2015) 182 final, 21.9.2015. 
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Komisia spustila nezávislé hodnotenie akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť, ktoré umožní 

zhodnotiť doterajšie výsledky a získané poznatky využiť v budúcnosti. Je pravdepodobné, že 

po roku 2020 budeme naďalej potrebovať plán konkrétnych opatrení, do ktorých sa 

premietnu naše politické záväzky. Dovoľte mi využiť túto príležitosť, aby som sa poďakovala 

Európskemu parlamentu za jeho podporu v tomto smere a zároveň ho požiadala o podobnú 

podporu aj v budúcnosti so zreteľom na potenciálny akčný plán pre rodovú rovnosť III. 

Jedna vec je jasná: rodová rovnosť nie je len samostatným cieľom (SDG 5), ale ak máme 

splniť ciele programu 2030, je aj základným prierezovým cieľom. 

Rada by som zdôraznila svoj neochvejný politický a osobný záväzok zabezpečiť, aby EÚ 

viedla medzinárodné úsilie o presadzovanie rodovej rovnosti na celom svete. Kolektívnu 

prácu, ktorá nás čaká, považujem za podmienku udržateľnej budúcnosti pre všetkých a mám 

v úmysle úzko spolupracovať s komisárom pre rovnosť a ostatnými komisármi 

a komisárkami na tom, aby sa zabezpečila súdržnosť našich vonkajších a vnútorných politík. 

 

7. Zmena klímy a odlesňovanie 

Rozvojové krajiny sú osobitne ohrozené vplyvmi zmeny klímy, pričom potrebné 

zmierňujúce a adaptačné opatrenia zahŕňajú zastavenie globálneho odlesňovania. Je to 

potrebné aj na ochranu práv a živobytia ľudí žijúcich v lesoch a iných zraniteľných 

osôb, a aj na zníženie alarmujúcej miery celosvetovej straty biodiverzity. 

Parlament vyzval na výrazné zvýšenie podpory na opatrenia v oblasti klímy 

v rozvojových krajinách, najmä na prispôsobenie sa, a na akčný plán v oblasti 

odlesňovania s regulačnými opatreniami, ktoré by zahŕňali povinnú náležitú 

starostlivosť v dodávateľských reťazcoch komodít ohrozujúcich lesy a ambiciózne 

ustanovenia v oblasti lesného hospodárstva vo všetkých obchodných a investičných 

dohodách EÚ. 

Aký je váš prístup k opatreniam v oblasti klímy v rozvojových krajinách? Aké nové 

opatrenia EÚ na riešenie problému odlesňovania a straty biodiverzity v týchto 

krajinách by ste navrhli a aké prípadné legislatívne iniciatívy by tieto návrhy 

obsahovali? 

EÚ je už dnes priekopníkom v opatreniach v oblasti klímy a životného prostredia. Nesmieme 

poľaviť v našich ambíciách, naopak, mali by sme sa usilovať o ešte vyššie ciele, aby sme 

dosiahli globálny udržateľný rozvoj z ekologického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska. 

Od roku 2014 dosiahli intervencie týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy v rámci 

medzinárodnej spolupráce a rozvoja viac ako 9 miliárd EUR. To zodpovedá 23 % našich 

finančných prostriedkov, čo znamená, že sme prekročili cieľ stanovený na 20 %. Na všetkých 

úrovniach a vo všetkých našich opatreniach s partnerskými krajinami zohľadňujeme 

problematiku zmeny klímy a životného prostredia. 

Naše opatrenia sa zamerali na podporu energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľných 

poľnohospodárskych a potravinových systémov, ochranu biodiverzity, podporu 

integrovaného riadenia miest a obehového a ekologického hospodárstva. 
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Potrebujeme silný vonkajší rozmer, ktorý by dopĺňal európsku zelenú dohodu 

a v partnerských krajinách podporil prechod na nízkoemisné a obehové hospodárstvo. To si 

bude vyžadovať prístupy osobitne upravené a prispôsobené špecifickým geograficky 

podmieneným podmienkam. 

Podpora partnerských krajín pri zmierňovaní zmeny klímy a prispôsobovaní sa tejto zmene 

a pri obmedzovaní úbytku biologickej rozmanitosti bude patriť k mojim prioritám a bude 

cieľom našich investícií. Konkrétne: 

– Pokiaľ ide o klímu, budeme podporovať aktualizáciu a úplné plnenie vnútroštátne 

stanovených príspevkov partnerských krajín v rámci Parížskej dohody o zmene klímy 

a podporíme úsilie krajín o prispôsobenie sa a o znižovanie rizika katastrof. Budeme 

podporovať partnerov pri prechode na ekologické a obehové hospodárstvo. 

– Pokiaľ ide o lesy, mám v úmysle naše úsilie zintenzívniť. Na základe skúseností z dohôd 

o dobrovoľnom partnerstve v oblasti vynútiteľnosti práva, správy a obchodu v lesnom 

hospodárstve (FLEGT) budem pracovať na rozvoji partnerstiev na podporu ochrany lesov, 

ako aj obnovy a zalesňovania. Pri tom budem úzko spolupracovať s komisárom pre životné 

prostredie a oceány. 

– Pokiaľ ide o biodiverzitu, budem podporovať vedúcu úlohu EÚ pri príprave zasadnutia 

členov Dohovoru o biologickej diverzite, ktoré sa bude konať v roku 2020 v Číne, 

a podporím rozšírenie spolupráce s našimi partnerskými krajinami v oblasti ochrany 

a udržateľného využívania biodiverzity a prírodných zdrojov. 

 


