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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 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? 

 

Odkedy si pamätám, som presvedčeným Európanom. Narodil som sa v čase, keď sa európske 

krajiny snažili nadviazať medzi sebou nový vzťah, ktorý by nahradil vojnu a pustošenie, ktoré 

náš kontinent nivočili po väčšinu jeho histórie. Keď som bol malý chlapec, práve v mojom 

rodnom meste sa podpisom zmluvy spečatil zrod Európskeho hospodárskeho spoločenstva. 

Rím nikdy neprestal byť mojím domovom a s ním sa v mojom politickom povedomí 

neodmysliteľne zabýval aj európsky projekt. 

 

Už počas štúdia politických vied ma začala zaujímať verejná služba. Dlhé roky som pôsobil 

ako novinár venujúci sa politickým témam a vďaka tejto práci som si začal intenzívne 

uvedomovať dôležitosť pravdy a transparentnosti. Od žurnalistiky som prešiel do politiky. 

Pôsobil som najprv ako predseda výboru v mestskom zastupiteľstve mesta Rím a následne 

som bol 18 rokov poslancom talianskeho parlamentu. Neskôr som zastával funkciu ministra 

pre komunikácie, ministra zahraničných vecí a nakoniec som sa stal predsedom vlády. Počas 

tohto politického pôsobenia som samozrejme často navštevoval Brusel a tieto návštevy ma len 

utvrdili v presvedčení, že ak majú naše krajiny prosperovať, musíme prosperovať spolu. Ako 

predseda vlády som mal v marci 2017 česť organizovať oslavy 60. výročia podpísania 

Rímskych zmlúv. Dosiahnuť konsenzus medzi európskymi hlavami štátov alebo predsedami 

vlád a inštitúciami EÚ bolo veľkým úspechom. 

 

Ako minister zahraničných vecí som hlbšie pochopil to, ako naše medzinárodné vzťahy 

vplývajú na prosperitu na domácej pôde. Bol som súčasťou tímov, ktoré s veľkým nasadením 

pracovali na zadefinovaní spoločných pozícií ku kľúčovým otázkam európskeho významu, 

akou je napríklad vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Počas talianskeho 

predsedníctva G7 som sa s podobne zmýšľajúcimi krajinami a všetkými členmi G7 osobitne 

angažoval na vytváraní podmienok pre dosiahnutie konsenzu v hlavných geopolitických 

a globálnych hospodárskych otázkach. 
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Zvolená predsedníčka zdôraznila, že táto Komisia bude mať geopolitický charakter, pričom 

v dnešnom svete je to obzvlášť dôležité najmä v ekonomických a daňových záležitostiach. 

Sme svedkami toho, ako na celom našom kontinente rastie nespokojnosť s dostupnosťou 

príležitostí a schopnosťou vlád zabezpečiť, aby všetci ľudia a spoločnosti bez rozdielu 

prispievali spravodlivým dielom. Realitou sa stala internacionalizácia mobilného kapitálu 

a príjmov a jej následky nedokáže riešiť samostatne žiadna vláda. Ak budem potvrdený 

vo funkcii, o ktorú sa uchádzam, pri svojej práci na dosahovaní spravodlivého a účinného 

daňového systému sa budem riadiť potrebou zabezpečiť, aby sme naďalej presadzovali 

sociálne trhové hospodárstvo, tak dôležité pre našu prosperitu. 

 

Zásadnou prioritou nadchádzajúceho funkčného obdobia bude účinným spôsobom riešiť 

naliehavé problémy v oblasti klímy, ktorým v súčasnosti čelíme. Ide v pravom slova zmysle 

o problematiku, ktorá nepozná hranice. Zároveň ide o problematiku, ktorá ma bytostne 

zaujíma a ktorej sa intenzívne venujem už odkedy som pred 35 rokmi pôsobil ako redaktor 

časopisu „The New Ecology“. Riešenie tohto problému si bude vyžadovať úsilie na mnohých 

frontoch, pričom hospodárska a daňová politika budú zohrávať zásadný význam 

pri financovaní a podnecovaní zmeny vedúcej k ozdraveniu našej planéty. 

 

Ústredným prvkom môjho portfólia bude hospodársky dohľad. Paralelne s touto 

problematikou sa musia riešiť aj otázky inkluzívneho rastu a environmentálnej udržateľnosti. 

Ako poslanec parlamentu počas krízových rokov si plne uvedomujem tak dôležitosť 

zachovávania udržateľnosti verejných financií, ako aj dôležitosť toho, aby sme dokázali 

hospodárstvo podržať v ťažkých časoch. Počas svojho funkčného obdobia sa hodlám zamerať 

na realizáciu politického programu, ktorý bude podporovať rast a ktorým dosiahneme tú 

správnu rovnováhu medzi zabezpečením dlhodobej udržateľnosti a súčasným riešením 

krátkodobých problémov prostredníctvom primeranej flexibility v medziach dohodnutých 

pravidiel EÚ. Budem spolupracovať s Európskym parlamentom na návrhu európskeho 

systému zaistenia v nezamestnanosti s cieľom poskytovať európsku podporu tým, ktorí ju 

potrebujú, a vtedy, keď ju potrebujú. V rámci programu InvestEU a investičného plánu pre 

udržateľnú Európu sa budem usilovať o zrealizovanie prepotrebných investícií, ktoré prispejú 

k našim celkovým cieľom, najmä v oblasti klimatickej neutrálnosti a digitálnej transformácie. 

 

Moje presvedčenie v oblasti rodovej rovnosti je súčasťou môjho záväzku v oblasti liberalizmu 

a demokracie. Vítam vyvážené zastúpenie mužov a žien v kolégiu a verím, že je bytostne 

dôležité ísť príkladom. Zaväzujem sa rovnakým spôsobom pristupovať aj k zloženiu môjho 

kabinetu, pričom týmto prístupom dosiahnem posilnenie môjho úradu, aby bol schopný lepšie 

zastupovať potreby a priority všetkých európskych občanov zo všetkých kútov Európy. 

 

Komisii zvolenej predsedníčky von der Leyenovej budem slúžiť nezávisle od vonkajších 

vplyvov a s náležitou kolegialitou. Budem konať výhradne ako Európan, no budem tak konať 

s rovnakým zanietením a odhodlaním, ako keď som zastupoval záujmy svojej krajiny 

a svojho rodného mesta. Zaväzujem sa, že budem dodržiavať etické požiadavky stanovené 

v zmluve – v súlade so zákonom a v jeho duchu – a budem dodržiavať zásadu úplnej 

transparentnosti. 

 

 

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 
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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? 

 

Povinnosť zodpovedať sa a parlamentný dohľad tvoria samotnú podstatu demokracie, a tým 

pádom aj našich spoločných európskych hodnôt. Keďže ako zvolený zástupca, minister 

a predseda vlády, ktorí sa zodpovedajú národnému parlamentu, pôsobím spolu už takmer dve 

desaťročia, demokratickú zodpovednosť som mal možnosť zakúsiť z oboch strán. V snahe 

prinavrátiť dôveru občanov v Európsku úniu prikladám najvyšší význam transparentnosti 

a zapojeniu Európskeho parlamentu. Ak budem potvrdený ako komisár pre hospodárstvo, 

budem úzko spolupracovať s Parlamentom a jeho poslancami vo všetkých etapách procesu 

tvorby politiky, ako aj politického dialógu. Budem pracovať na naplnení tohto cieľa a budem 

pri tom plne rešpektovať ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou z roku 2010 i ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody 

o lepšej tvorbe práva z roku 2016. 

 

Ako bývalý poslanec parlamentu a novinár som presvedčený, že základom dobrej správy vecí 

verejných a politickej legitimity sú transparentnosť, otvorenosť, dôvera a nepretržitý dialóg. 

Zvolená predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach 

a poverovacích listoch plne zohľadnila tieto zásady, pričom dôraz kládla na zámer posilňovať 

osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Plne podporujem jej odhodlanie 

intenzívnejšie zapájať Európsky parlament do správy hospodárskych záležitostí vrátane 

záväzku vystúpiť pred Európskym parlamentom pred každou kľúčovou fázou európskeho 

semestra. Zároveň vítam a podporujem prísľub zvolenej predsedníčky Komisie konať vo veci 

uznesení Parlamentu, ktoré budú prijaté väčšinou poslaneckých hlasov, formou legislatívneho 

aktu, a to pri plnom rešpektovaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

 

Ak budem potvrdený vo funkcii, o ktorú sa uchádzam, Parlament i Radu budem pri svojom 

pôsobení vo funkcii komisára považovať za rovnocenné inštitúcie, ak konajú ako 

spoluzákonodarcovia, a zabezpečím, aby sa tento prístup uplatňoval aj pri poskytovaní 

informácií v oblastiach, za ktoré budem zodpovedať. Nie je to len zákonná požiadavka, ale 

v prípade komisára aj imperatív, keďže ako člen kolégia sa zodpovedá poslancom Európskeho 

parlamentu zvoleným priamou voľbou. V osobnej rovine to ako silný zástanca demokracie 

a oddaný Európan považujem za nevyhnutnosť. Budem pripravený pravidelne sa zúčastňovať 

trialógu, plenárnych zasadnutí i zasadnutí výborov, aby som sa oboznámil s názormi 

Európskeho parlamentu a reagoval na obavy jeho členov, pričom zabezpečím priamy 

a pravidelný tok informácií pre predsedu a priamu komunikáciu s členmi výborov. Ako 

bývalý novinár som zástancom myšlienky, že občania musia byť o európskych politikách 

a rozpravách náležite informovaní a že najlepšiu pozíciu realizovať túto úlohu majú práve 

parlamentní poslanci. Zároveň zabezpečím, aby bol Európsky parlament pravidelne 

informovaný, najmä pred veľkými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných 

rokovaní, ktoré spadajú do oblasti mojej zodpovednosti. 

 

Zvolená predsedníčka Komisie von der Leyenová podporuje právo Parlamentu na legislatívnu 

iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude konať vo veci uznesení Parlamentu, ktoré budú 

prijaté väčšinou všetkých poslaneckých hlasov, formou legislatívneho návrhu, a to pri plnom 

rešpektovaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. S týmto zámerom sa 

plne stotožňujem. 



 

 – 4 –   

V rámci záväzku nového kolégia prehlbovať partnerský vzťah s Európskym parlamentom 

budem s Parlamentom intenzívne spolupracovať v každej etape rozpravy o uzneseniach podľa 

článku 225 ZFEÚ. Som pevne odhodlaný úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými 

výbormi, byť prítomný pri príprave uznesení podľa článku 225 ZFEÚ a aktívne sa do príprav 

zapájať. Pevne verím, že to pomôže zlepšiť dialóg a že to upevní vzájomnú dôveru a pocit 

vzájomnej spolupráce pri dosahovaní spoločného cieľa. 

Ak budem potvrdený vo funkcii, o ktorú sa uchádzam, prevezmem plnú politickú 

zodpovednosť za činnosti patriace do mojej pôsobnosti. Európska komisia je ako strážkyňa 

zmlúv a opatrovníčka dedičstva zakladateľov a zakladateliek Európskej únie kľúčovou 

inštitúciou a bolo by pre mňa cťou slúžiť v jej radoch. Ako budúci komisár by som aktívne 

bránil a presadzoval všeobecný záujem Európy a vždy by som sa pri tom riadil zásadou 

kolegiality. Budem úzko spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom Komisie 

Valdisom Dombrovskisom a s ostatnými členmi kolégia, aby sme realizovali šesť priorít 

zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej, a najmä aby sme prispeli k inkluzívnemu 

a udržateľnému rastu Európy a k prehĺbeniu hospodárskej a menovej únie, pričom hodláme 

zároveň presadzovať úlohu Európy ako globálneho lídra. Len spoluprácou pri dosahovaní 

spoločného cieľa dokážeme ako kolégium a ako inštitúcie EÚ naplniť legitímne požiadavky 

európskych občanov, ktorými sú prosperita, stabilita a ochrana. 

 

 

3.  Aký je váš postoj k uplatňovaniu Paktu stability a rastu? Aké sú vaše zámery 

v súvislosti s nadchádzajúcou revíziou fiškálneho rámca EÚ, najmä pokiaľ ide 

o procyklické účinky, investície, makroekonomickú nerovnováhu a zjednodušenie 

pravidiel? 

 

Cieľom Paktu stability a rastu je zabezpečiť, aby členské štáty koordinovali fiškálne politiky 

a snažili sa dosiahnuť zdravé verejné financie, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 

pre podporu rastu a udržanie stability. Zámerom paktu je prevencia a v prípade potreby 

náprava nadmerných deficitov, aby sa dlh udržiaval na udržateľnej úrovni. Bez toho, aby bol 

dotknutý tento cieľ udržateľnosti, je zmyslom Paktu stability a rastu zároveň aj umožniť 

makroekonomickú stabilizáciu na základe fiškálnych politík. Rozdiely v hospodárskych 

podmienkach a v pomere dlhu k HDP jednotlivých členských štátov, ako aj rozdiely 

vo vnútroštátnych preferenciách týkajúcich sa vhodného tempa znižovania dlhu spôsobujú, že 

cieľ udržateľnosti a cieľ stabilizácie sa len ťažko uvádzajú do vzájomného súladu. Zároveň je 

náročné dosiahnuť konsenzus a prevzatie zodpovednosti za primerané tempo úprav. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára pre hospodárstvo, budem sa v súlade s politickými 

usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej snažiť dosiahnuť, aby Komisia 

uplatňovala Pakt stability a rastu a plne pri tom využívala flexibilitu, ktorú jej poskytujú 

príslušné predpisy. Spolu so súčasným prostredím obzvlášť nízkych úrokových sadzieb nám 

to bude pomáhať pri dosahovaní zámerov fiškálnej politiky priaznivejšej pre rast v eurozóne 

a pri súčasnom zabezpečovaní fiškálnej zodpovednosti. Investície a štrukturálne reformy 

navyše zvyšujú potenciálny rast, a preto kľúčovým spôsobom prispievajú k udržateľnosti 

dlhovej služby. Ako bolo uvedené v mojom poverovacom liste, mojou úlohou je zabezpečiť, 

aby hospodárska politika podporovala udržateľný rast a prinášala podporu a stabilitu, ktorú 

Európania potrebujú. 

 

Uvedomujem si, že reformou Paktu stability a rastu z roku 2011 sa zaviedli pravidelné 

preskúmania fiškálnych pravidiel. V tejto súvislosti má preto Komisia do konca roka 

uverejniť posúdenie fiškálneho rámca EÚ. Európska fiškálna rada do tohto procesu už 
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hodnotným spôsobom prispela. Na základe preskúmania sa zistí aktuálny stav Paktu stability 

a rastu a vyhodnotia sa doterajšie skúsenosti s uplatňovaním príslušných pravidiel. Zároveň 

poskytne orientáciu do budúcnosti. Následné konzultácie s členskými štátmi 

a zainteresovanými stranami umožnia výmenu názorov a ponúknu nám príležitosť zosúladiť 

polarizované stanoviská a obnoviť dôveru. Vďaka svojej skúsenosti v pozícii predsedu vlády 

si ešte intenzívnejšie uvedomujem to, že budovanie konsenzu vo veľkej miere súvisí 

s dôverou, dodržiavaním poskytnutých záväzkov a intenzívnym úsilím zameraným na 

spoločné ciele. Dá sa preto konštatovať, že kľúčovou výzvou na nadchádzajúce roky bude 

zabezpečenie zodpovednosti a účinného presadzovania predpisov. Preskúmanie poskytne 

nevyhnutný základ na posúdenie toho, či treba pravidlá aktualizovať. Zároveň nám poskytne 

príležitosť zistiť stav ďalších prvkov takzvaného balíka šiestich legislatívnych aktov, najmä 

postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, ktorý poskytuje rámec pre dohľad 

nad hospodárskym vývojom, ktorý pred finančnou krízou nebol predmetom koordinácie – 

napr. vonkajšie nerovnováhy, konkurencieschopnosť, trhy s bývaním alebo rýchlo rastúce 

úrovne súkromného dlhu. Postup pri makroekonomickej nerovnováhe nám umožnil rozšíriť 

záber dohľadu, pričom ho budeme musieť implementovať tak, aby sa ním odstránili súčasné 

vonkajšie nerovnováhy. 

 

 

4. Ako plánujete zreformovať európsky semester? Ako dosiahnete posilnenie 

demokratickej zodpovednosti? Aké sú vaše názory na začlenenie sociálnych 

a environmentálnych kritérií? 

 

Od svojho vzniku v roku 2011 sa európsky semester neustále vyvíja. V súčasnosti zahŕňa 

mnohé oblasti sociálnej a hospodárskej politiky. Zároveň sa oprávnene čoraz viac 

zameriavame aj na sociálne otázky: takmer polovica odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa týka 

otázok súvisiacich s oblasťou zamestnanosti, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálnej 

politiky. Ako však zdôraznila zvolená predsedníčka Komisie, hospodárskymi politikami 

odporúčanými v rámci európskeho semestra by sa mala dosiahnuť rovnováha medzi 

sociálnymi právami, klimatickou neutralitou Európy a konkurencieschopným hospodárstvom. 

Zriadenie Európskeho piliera sociálnych práv bolo veľkým úspechom a jasným záväzkom 

voči európskemu sociálnemu trhovému hospodárstvu. Nastupujúca Komisia je odhodlaná 

predložiť akčný plán na úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a som hrdý 

na to, že práve ja budem poverený vedením prác na európskom systéme zaistenia 

v nezamestnanosti. Chcem, aby európsky semester podporoval tieto hlavné iniciatívy 

a pomáhal členským štátom pri presadzovaní konvergencie smerom nahor a pri pokroku 

smerom k sociálnej spravodlivosti a blahobytu, a to aj prostredníctvom väčšieho dôrazu 

na distribučné následky odporúčaných politík. Prispejem k naplneniu záväzku zvolenej 

predsedníčky Komisie, ktorým je transformovať Európsky semester na nástroj, ktorý bude 

zahŕňať ciele udržateľného rozvoja OSN. 

 

Európania sa jasne a nahlas vyjadrili k dôležitosti klimatických a environmentálnych otázok. 

Od začiatku mojej politickej kariéry boli otázky životného prostredia pre mňa nesmierne 

dôležité. Som silným zástancom myšlienky, že ich význam pre celé hospodárstvo by mal byť 

pri koordinácii hospodárskych a sociálnych politík lepšie zohľadňovaný. Celkovým cieľom 

by malo byť zabezpečenie úzkeho politického prepojenia medzi európskym semestrom 

a rozličnými aspektmi cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, pričom by sa mal 

zároveň klásť doraz na kľúčové výzvy hospodárskej politiky, ktoré majú makroekonomický 

dosah. V tomto smere sa zaväzujem prijať prvé kroky už v najbližšom cykle európskeho 

semestra. 
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Skutočnou pridanou hodnotou európskeho semestra je koordinácia našich politík v oblastiach 

spoločného záujmu z hľadiska udržateľnej hospodárskej prosperity, pričom všetky členské 

štáty by mali reagovať na svoje najnaliehavejšie problémy. Máme povinnosť počúvať a konať 

v súlade so záujmami Európy. Máme povinnosť načúvať našej spoločnosti, sociálnym 

partnerom a predovšetkým tejto generácii mladých Európanov, ktorá nám ukazuje, aké 

dôležité je konať jednotne. Aby sme reálne dokázali priniesť zmenu k lepšiemu, nemožno 

dostatočne prízvukovať dôležitosť skutočného politického dialógu, a to najmä v situácii, keď 

sú potrebné reformy zložité a vyžadujú si čas. Ak majú politické odporúčania v rámci 

semestra mať dlhodobý vplyv v reálnom živote, treba sa ich zhostiť na vnútroštátnej úrovni. 

Som presvedčený o tom, že vlastné stratégie a záväzky členských štátov v oblasti 

hospodárskej politiky by sme mali klásť viac do stredu diania. Budem zástancom 

prehlbovania dialógu s členskými štátmi o ich politikách, a to aj tak, že sa uskutoční viac 

odborných a politických misií do členských štátov a že sa Komisia konkrétne vyjadrí 

k reformným plánom členských štátov. Ak budem potvrdený vo funkcii, o ktorú sa uchádzam, 

mám v úmysle viesť a navštíviť všetky členské štáty už v prvej polovici svojho mandátu, aby 

sme so zástupcami vlád, národných parlamentov a príslušných zainteresovaných strán – 

najmä sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti – prediskutovali kľúčové hospodárske 

a sociálne otázky. 

 

Zároveň sa zaväzujem ďalej rozvíjať úzke partnerstvo medzi Komisiou a Európskym 

parlamentom v oblasti správy hospodárskych záležitostí. Komisia už teraz pozorne počúva 

názory Parlamentu, ktoré Parlament vyjadril, okrem iného, vo svojich dvoch výročných 

správach o európskom semestri. Som presvedčený o tom, že Váš hlas môže byť silnejší a že 

európsky semester nám poskytuje prominentnú príležitosť na užšiu spoluprácu. Ak budem 

potvrdený vo funkcii komisára, budem do Európsky parlament navštevovať pred každou 

kľúčovou etapou procesu európskeho semestra, aby som s Vami prediskutoval hlavné 

problémy, ktoré sme identifikovali, a aby som s Vami prebral to, čo musíme urobiť, aby sme 

ich vyriešili. Zároveň som bytostne presvedčený o tom, že v snahe osloviť občanov 

a zainteresované strany musíme budovať na úsilí, ktoré sme už vyvinuli. Ako zvolení 

zástupcovia by poslanci Európskeho parlamentu mali byť v centre nášho spoločného snaženia 

a priamo počúvať národné parlamenty a samotných občanov. Každoročný európsky 

parlamentný týždeň, ktorý spoluorganizuje Európsky parlament a v rámci ktorého sa 

schádzajú parlamentní poslanci z celej EÚ, už teraz poskytuje cenné informácie a som 

odhodlaný pokračovať a zintenzívňovať naše spoločné výmeny informácií. 

 

 

5. Aké sú vaše úmysly, čo sa týka zmluvy o stabilite, koordinácii a správe? 

 

V decembri 2017 navrhla Komisia smernicu zameranú na začlenenie podstaty Zmluvy 

o stabilite, koordinácii a správe do práva EÚ s prihliadnutím na vhodnú flexibilitu, ktorú 

poskytuje Pakt stability a rastu a ktorú Komisia identifikovala už v januári 2015. Tento návrh, 

ktorý do práva Únie začleňuje hlavné prvky zmluvy s cieľom podporiť zdravé fiškálne rámce 

na vnútroštátnej úrovni a ktorý je plne v súlade s existujúcimi predpismi, má za cieľ umožniť 

zmluvným stranám plniť si v tomto ohľade svoje záväzky. Stanovisko Parlamentu však stále 

nebolo vydané a v Rade tento návrh nezískal dostatočnú podporu. Posúdenie fiškálneho rámca 

EÚ do konca roka bude príležitosťou zistiť aktuálny stav v tejto veci. Európsky parlament 

zohráva významnú úlohu pri zabezpečovaní transparentnosti vykonávania fiškálnych 

pravidiel a demokratickej zodpovednosti. 
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6. Mohli by ste uviesť svoje priority a plán pre daňovú agendu EÚ? Ako by ste ako 

komisár presadzovali modernejší, jednoduchší a spravodlivejší daňový systém, najmä 

s prihliadnutím na prebiehajúcu medzinárodnú daňovú reformu, ktorú vedie skupina 

G20 (vrátane diskusií o minimálnej efektívnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb 

a o potrebe skoncovať so škodlivými daňovými praktikami), na digitalizáciu 

hospodárstva a program EÚ pre zmenu klímy? Mienite prípadne uplatniť postup 

ustanovený v článku 116 ZFEÚ, ktorý umožňuje zmeniť požiadavku jednomyseľnosti 

v daňovej oblasti? 

 

Daňovú agendu EÚ na nadchádzajúce roky budú formovať výzvy, ktorým v súčasnosti 

čelíme. Po prvé, ambiciózny politický program v oblasti životného prostredia a klímy, ktorý 

predkladá zvolená predsedníčka von der Leyenová, bude musieť zahŕňať rozhodné opatrenia 

daňovej politiky. Po druhé, zásadný význam bude naďalej mať boj proti daňovým podvodom, 

únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na úrovni EÚ i na medzinárodnej úrovni, aby 

členské štáty mohli naďalej získavať príjmy a uskutočňovať svoju hospodársku a sociálnu 

politiku. Po tretie, technologické zmeny a globalizácia umožnili nástup nových obchodných 

modelov, v rámci ktorých sa jasne prejavila potreba reformy medzinárodného rámca dane 

z príjmov právnických osôb. Daňové politiky sú navyše dôležitým nástrojom na podporu 

konkurencieschopnosti EÚ a stimuláciu investícií, rastu a podnikania na jednotnom trhu. Aby 

sme plne realizovali jeho potenciál, pre podniky by malo byť jednoduchšie pôsobiť 

cezhranične a pre občanov pracovať cezhranične. Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, 

tieto aspekty budú počas nadchádzajúcich piatich rokov tvoriť jadro mojej agendy, a to tak 

v EÚ, ako aj prostredníctvom koordinácie vnútroštátnych daňových politík, a premietnu sa aj 

do mojich priorít. V posledných rokoch bol Európsky parlament jedným z kľúčových 

spojencov pri napredovaní v oblasti daňovej agendy. Dúfam, že môžeme aj naďalej očakávať 

rovnakú podporu, aby sme udržali dynamiku spolupráce a spoločne dosiahli ďalší pokrok. 

 

Zdaňovanie môže zohrávať priamu úlohu pri dosahovaní cieľov Európskeho ekologického 

dohovoru. Práve preto budem spolu s dezignovaným výkonným podpredsedom pre Európsky 

ekologický dohovor pracovať na tom, aby sme zabezpečili, že náš daňový systém bude 

správnym spôsobom motivovať správanie výrobcov, používateľov a spotrebiteľov, zabezpečí 

rovnaké podmienky a pomôže kompenzovať zraniteľné skupiny, ktoré budú touto 

transformáciou postihnuté. Jedným z hlavných cieľov bude modernizácia smernice 

o zdaňovaní energie, ktorá pochádza z roku 2003. Podľa nedávneho hodnotenia je smernica 

zastaraná a už nezodpovedá súčasným potrebám. Predovšetkým nedrží krok s mnohými 

zmenami na úrovni EÚ i na medzinárodnej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny 

klímy. To, do akej miery zmodernizujeme smernicu o zdaňovaní energie, súvisí s tým, do akej 

miery sa rozšíri systém obchodovania s emisiami. Navyše musíme zabezpečiť, aby sa prechod 

na klimaticky neutrálnu EÚ uskutočnil spôsobom, ktoré je spravodlivý a sociálne vyvážený. 

Ambicióznejší systém EÚ na obchodovanie s emisiami, ktorého zmyslom je dosiahnuť cieľ 

klimatickej neutrality do roku 2050, by sa mal skombinovať s opatreniami, ktorých cieľom je 

predísť úniku uhlíka a zabezpečiť konkurenčnú výhodu Únie; nemôžeme si dovoliť fungovať 

bez rovnakých podmienok. Mohlo by to vyvolať hospodársky a sociálny odpor a ohroziť 

dosahovanie našich cieľov v oblasti klímy. Z tohto dôvodu zvolená predsedníčka navrhla 

zavedenie hraničnej dane z uhlíka. Jej podoba bude musieť byť starostlivo navrhnutá tak, aby 

vyvíjala politický tlak na subjekty zaostávajúce v oblasti klímy a nútila ich prijať opatrenia 

s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti EÚ mohli súťažiť za rovnakých podmienok a aby táto 

daň bola plne v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. 
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Boj proti daňovým podvodom, únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam má zásadný 

význam pre udržanie zdravých verejných financií a zabezpečenie finančných prostriedkov 

pre verejné statky, ako napríklad kvalitné vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť. V posledných 

rokoch sa dosiahol značný pokrok v oblasti daňovej transparentnosti, administratívnej 

spolupráce a boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti. Napriek tomu treba urobiť viac a ja 

osobne si za jednu z priorít stanovím dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. Chcem zjednodušiť 

život daňovníkov, ktorí sa riadia pravidlami, a sústrediť sa na represívne opatrenia proti tým, 

ktorí pravidlá porušujú. Moja stratégia bude vychádzať z troch pilierov: i) zvýšiť daňovú 

istotu a uľahčiť dodržiavanie pravidiel; ii) bojovať proti podvodom a daňovým únikom a iii) 

prispôsobiť rámec EÚ v oblasti riadenia daní najmä tak, že sa posilní spolupráca medzi 

členskými štátmi. Zároveň budem naďalej vyvíjať úsilie smerom k definitívnemu systému 

dane z pridanej hodnoty, ktorý bude odolný voči podvodom a ktorý bude fungovať 

pre jednotný trh. Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam by sa nemal obmedzovať len na EÚ. Zároveň by sme mali vypracovať silnejšie 

opatrenia na boj proti škodlivým daňovým režimom na celom svete. V tomto ohľade nám 

spoločný zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely, pomohol 

dosiahnuť bezprecedentný pokrok. EÚ v daňových otázkach aktuálne vedie priamy dialóg 

s našimi hlavnými partnermi. Naši partneri podnikli významné kroky na zastavenie 

škodlivých daňových praktík a na zlepšenie spolupráce v daňových záležitostiach. Som 

presvedčený to tom, že v tejto oblasti možno stále dosiahnuť zlepšenie, najmä v súvislosti 

s dosiahnutím dohody o zmysluplných koordinovaných obranných opatreniach, ktoré by sa 

mali uplatňovať na krajiny uvedené na zozname, a v súvislosti so zvyšovaním 

transparentnosti samotného procesu. 

 

Medzinárodný rámec dane z príjmov právnických osôb nekorešponduje s realitou moderného 

hospodárstva. Je príliš zložitý a nezaisťuje, aby k zdaňovaniu ziskov dochádzalo tam, kde 

vznikajú. Hoci sa tieto výzvy neobmedzujú na digitálny sektor, sú obzvlášť jednoznačné 

a naliehavé v súvislosti so zdaňovaním digitálneho hospodárstva. Spolu s dezignovanou 

výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek zabezpečím, aby 

Komisia a EÚ vo všeobecnosti boli v popredí medzinárodnej snahy o nájdenie spoločného 

postupu v oblasti zdaňovania digitálneho hospodárstva na úrovni G20 a Organizácie pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj. Ak máme dosiahnuť pokrok, nasledujúce mesiace budú 

kritické. Ak sa dosiahne účinná globálna dohoda, bude ju v EÚ treba koordinovane 

vykonávať, aby sa pre podniky minimalizovali náklady na dodržiavanie predpisov a zvýšila 

daňová istota. Ak sa do konca roka 2020 na medzinárodnej úrovni účinná dohoda nedosiahne, 

EÚ by mala začať konať sama. Na úrovni EÚ budeme potrebovať riešenie, ktorým sa budú 

dať vyriešiť problémy súvisiace s digitálnym hospodárstvom, ktoré EÚ prinesie výhody 

a ktoré nám umožní dospieť k dohode medzi členskými štátmi. Zároveň som odhodlaný 

dosiahnuť v rámci EÚ pokrok v oblasti daňového systému, aby bol priaznivejší pre podniky 

a aby lepšie podporoval rast, investície a inovácie. Daňový systém EÚ musí byť jednoduchší, 

jasnejší a ľahšie použiteľný. V tomto ohľade vnímam prácu na spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb ako kľúčovú súčasť tejto agendy zameranú 

na zjednodušenie, objasnenie a uľahčenie využívania našich daňových systémov. 

 

V snahe zabezpečiť, aby sme zvládli všetky tieto výzvy, som presvedčený – ako bolo uvedené 

v mojom poverovacom liste –, že by sme mali naplno využiť tie klauzuly zmlúv, ktoré 

umožňujú prijať návrhy v oblasti daní spolurozhodovacím postupom a hlasovaním 

kvalifikovanou väčšinou. Zdaňovanie je jednou z posledných oblastí politiky EÚ, v ktorej sa 

rozhodovanie zakladá výlučne na jednomyseľnosti. Nové výzvy, ktoré sa v uplynulých 

rokoch začali objavovať v EÚ i vo svete, poukázali na obmedzenia, ktoré sa v oblasti daní 
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a v súvislosti s našou schopnosťou promptne reagovať spájajú s jednomyseľnosťou. 

V dnešnom digitálnom a globálnom hospodárstve musí mať EÚ možnosť rýchlejšie 

a efektívnejšie prispôsobovať svoju daňovú politiku meniacim sa potrebám. Na základe 

súčasných pravidiel má Európsky parlament navyše len poradnú úlohu. Ak by sa Parlamentu 

v rámci riadneho legislatívneho postupu poskytla skutočne rozhodovacia úloha, zefektívnilo 

by sa tým rozhodovanie v oblasti daní. Progresívnym a cieleným prechodom na hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou a riadny legislatívny postup by sa mohlo dosiahnuť, že tvorba politík 

EÚ v oblasti daní bude pružnejšia a demokratickejšia. V tejto súvislosti článok 116 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie ponúka alternatívny spôsob využívania hlasovania kvalifikovanou 

väčšinou. Jeho mechanizmus by sa mohol spustiť vtedy, keď existujú dôkazy o existencii 

narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu v dôsledku rozdielnych vnútroštátnych 

pravidiel. Ak budú splnené zákonné podmienky, som v budúcnosti pripravený tento 

mechanizmus využiť. 

 

 

7. Ako by ste konkrétne zlepšili fungovanie HMÚ? Aké sú vaše zámery v súvislosti 

s vytvorením európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti? 
 

Euro, naša spoločná mena, je symbolom našej jednoty. V uplynulých rokoch sa dosiahol 

pokrok v tom, že sa členské štáty a celkové hospodárstvo eurozóny vracajú na cesty 

zodpovedného a udržateľného rastu. Hospodárstvo však spomaľuje a hrozia mu viaceré riziká. 

Nevyhnutnou súčasťou politickej reakcie je urýchlený pokrok pri dobudovaní hospodárskej 

a menovej únie. Zároveň nám pomôže aj pri riešení pretrvávajúcich rozdielov, pokiaľ ide 

o sociálnu súdržnosť a hospodársku výkonnosť v rámci Európskej únie. Z týchto uplynulých 

rokov sa musíme poučiť: napriek určitým úspechom môže neúplný charakter hospodárskej 

a menovej únie viesť k suboptimálnym makroekonomickým výsledkom. Ak by sa realizovali 

ďalšie reformy, eurozóne by to pomohlo dosiahnuť výraznejší, udržateľnejší a inkluzívnejší 

rast a lepšie chrániť jej hospodárstvo pred hospodárskymi poklesmi. To len podčiarkuje 

dôležitosť dosahovania pokroku pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie, čo by zároveň 

v kontexte rizík, ktoré sa vynárajú na poli globálneho hospodárstva, mohlo posilniť dôveru 

trhu. Zároveň je to nevyhnutným predpokladom pre podporu medzinárodnej úlohy eura 

a úlohu Európy v globálnom riadení. Musíme naďalej podporovať reformy nášho spoločného 

systému riadenia a našich národných hospodárstiev a súčasne sa musíme naďalej zapájať do 

ambiciózneho investičného plánu pre udržateľnú Európu a spustiť budúci program InvestEU. 

Musíme byť pripravení reagovať na výzvy našej doby. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach zdôraznila, že 

v nasledujúcich piatich rokoch bude jednou z jej priorít prehlbovanie hospodárskej a menovej 

únie. V krátkodobom horizonte to znamená, že kroky, na ktorých sme sa dohodli na samite 

eurozóny v júni 2019, pretransformujeme na konkrétne výsledky. Patrí sem aj rozpočtový 

nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť pre eurozónu na podporu štrukturálnych 

reforiem a investícií členských štátov a spoločný zabezpečovací mechanizmus v rámci 

jednotného fondu na riešenie krízových situácií. 

Nad rámec spomínaného budeme musieť vynaložiť ďalšie kolektívne úsilie s cieľom pokročiť 

pri prehlbovaní hospodárskej a menovej únie. Kľúčovou prioritou je dosiahnuť pokrok 

smerom k finančnej únii prostredníctvom vytvorenia bankovej únie a prijatia ďalších krokov 

na ceste k únii kapitálových trhov. Najlepším počiatočným bodom pre to, aby sa jednotná 

mena začala viac využívať v medzinárodnom meradle, je silný, integrovaný a odolný 

kapitálový trh, pričom dôveru v neho posilní dokončenie hospodárskej a menovej únie. 
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Zvolená predsedníčka Komisie oznámila svoj zámer navrhnúť európsky systém zaistenia 

v nezamestnanosti. Týmto systémom by sa posilnila sociálna súdržnosť tak, že by sa 

zabezpečilo, aby občania v celej EÚ boli chránení v prípade straty pracovného miesta. 

Členským štátom by to pomohlo rýchlejšie zmierniť hospodárske otrasy a zabrániť 

negatívnym presahom. Je bytostne dôležité, aby sa pri navrhovaní tohto systému zohľadnili 

určité ekonomické a politické obmedzenia. Prvkami návrhu tohto systému by sa malo 

zabezpečiť najmä to, aby: i) neexistovali žiadne trvalé transfery medzi členskými štátmi; ii) sa 

podpora poskytovala včas a len v prípade významných otrasov; iii) systém členské štáty 

neodrádzal od uplatňovania zdravých fiškálnych politík a od vykonávania potrebných 

štrukturálnych reforiem. Ak sa tieto obmedzenia náležite zohľadnia, vytvorenie európskeho 

systému zaistenia v nezamestnanosti zostáva kľúčovým prvkom dobudovania štruktúry 

hospodárskej a menovej únie. 


