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dezignovaný komisár pre rozpočet a administratívu 

 

 

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? 

 

 

Som komisárom už takmer 10 rokov. Za tento čas som preukázal odhodlanie presadzovať 

európsky záujem a nezávislosť, a to tak z hľadiska rozhodnutí, ktoré som prijímal, ako aj 

z hľadiska politického vplyvu, ktorý som uplatňoval. V neposlednom rade preto rakúsky 

parlament schválil moju nomináciu jednomyseľne. 

 

V súčasnom portfóliu ako komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení 

som bol schopný oživiť proces rozširovania so všetkými krajinami západného Balkánu. To 

zahŕňalo kľúčové iniciatívy, ako je napríklad stratégia pre západný Balkán, agenda priorít zo 

Sofie a úspešné krízové riadenie v Severnom Macedónsku, ktoré pripravilo pôdu pre 

vyriešenie otázky názvu tejto krajiny. Prispel som takisto k stabilizácii krajín východného 

susedstva prostredníctvom strategických a na mieru prispôsobených partnerstiev s cieľom 

uľahčiť v tejto oblasti demokratickú zmenu, hospodársku stabilitu a uplatňovanie zásad 

právneho štátu. V južnom susedstve moja práca prispela k zvládaniu prebiehajúcich 

konfliktov a k zlepšeniu situácie všade tam, kde to bolo možné. Okrem toho som úspešne 

implementoval nástroj EÚ pre utečencov v Turecku a zohral kľúčovú úlohu pri vytvorení 

Regionálneho trustového fondu EÚ zriadeného v reakcii na krízu v Sýrii, ktorý podporuje 

krajiny poskytujúce útočisko sýrskym utečencom. Na tento účel som zabezpečil, aby sa 

finančné prostriedky EÚ, za ktoré som bol zodpovedný, použili na posilnenie schopnosti 

reakcie krajín nachádzajúcich sa pozdĺž rôznych migračných trás a tých krajín, ktoré postihla 

vojna v Sýrii. Počas svojho mandátu komisára pre regionálnu politiku som inicioval 
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a usmerňoval zásadnú reformu regionálnej politiky s cieľom pomôcť európskym regiónom 

odolávať finančnej a hospodárskej kríze v čase, keď sa verejné investície v takmer každej 

časti Európy dramaticky znížili. Pod mojím vedením sa fondy regionálnej politiky stali 

hlavným investičným nástrojom Európy, pričom sa finančné prostriedky sústreďujú na boj 

proti zmene klímy, energetickú efektívnosť a investície do obnoviteľných zdrojov energie 

a inovácií. Európsky parlament je kľúčovým partnerom a hnacou silou pri všetkých týchto 

úspechoch. 

 

Medzi mojím aktuálnym portfóliom a mojím budúcim pôsobením vo funkcii komisára pre 

rozpočet a administratívu, ak budem potvrdený, vidím jednoznačnú súvislosť. Podporovanie 

hospodárskeho rozvoja a integrácie konkrétnymi projektmi a strategickými investíciami je 

kľúčovým aspektom skúseností, ktoré si prinesiem do svojej novej úlohy. Počas môjho 

pôsobenia v Komisii sme zvýšili bezpečnosť a hospodárske príležitosti prostredníctvom 

regionálnej prepojiteľnosti na západnom Balkáne, ako aj v rámci nášho východného a južného 

susedstva. V čoraz rozdrobenejšom globálnom prostredí musí EÚ nielen konať ráznejšie, ale 

aj užšie spolupracovať s medzinárodnými partnermi s cieľom zvýšiť svoj vplyv. Preto som 

najmä zintenzívnil spoluprácu s medzinárodnými finančnými inštitúciami na podporu 

reforiem v južnom a východnom susedstve a v regióne západného Balkánu. 

 

Mojou motiváciou je využiť transformačný potenciál Európskej únie a jej rôznych nástrojov 

s cieľom zlepšiť životy ľudí, ich vyhliadky do budúcnosti a zvýšiť prosperitu. Pomôže to 

pretaviť naše politické priority na výsledky prinášajúce zmenu. V tejto súvislosti budem 

pracovať na ešte modernejšej, rôznorodejšej a pružnejšej Európskej komisii disponujúcej 

kvalifikovanou a motivovanou pracovnou silou s cieľom riešiť najnaliehavejšie otázky. Ak 

budem potvrdený vo funkcii komisára, bude to predstavovať kľúčovú časť môjho poslania. 

 

Počas celej mojej profesijnej i politickej kariéry Európa a Európska únia vždy formovali širší 

rámec mojej práce. Vždy som bol zástancom myšlienky zjednotenej Európy, ktorá prináša 

svojim občanom výsledky. Rozpočet je pre mňa politikou vyjadrenou v číslach. V mojom 

predchádzajúcom pôsobení ako komisár som preukázal, že viem zosúladiť finančné 

prostriedky EÚ s politickými prioritami a využívať rozpočet EÚ čo najefektívnejšie. Ako 

komisár pre regionálnu politiku som napríklad zaviedol povinné minimálne kvóty pre energiu 

z obnoviteľných zdrojov, ako aj opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, čím som 

predvídal dnešnú diskusiu o zmene klímy. V tomto duchu urobím všetko pre to, aby sa včas 

dosiahla dohoda o finančnom rámci, ktorý bude plniť svoj účel. 

 

Oblasť regionálnej politiky, ako aj oblasť rozšírenia a susedskej politiky si vyžadujú 

spoluprácu s takmer každou oblasťou politiky v rámci Komisie. Tieto skúsenosti mi určite 

dobre poslúžia aj v Komisii, ktorej kľúčovým cieľom sú tímová práca a schopnosť 

podporovať spoločné uvažovanie s cieľom realizovať európske priority, ale najmä v oblasti 

rozpočtu a administratívy, kde má koordinácia našich nástrojov a politík rozhodujúci význam 

pre dosiahnutie čo najväčšieho účinku. Naša európska verejná služba, a najmä zamestnanci 

Európskej komisie zohrajú kľúčovú úlohu pri plnení politických priorít na nasledujúcich päť 

rokov. Ak má Únia zohrávať vedúcu úlohu pri prechode na zdravú planétu a nový digitálny 
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svet a zároveň modernizovať naše sociálne trhové hospodárstvo a presadzovať svoje vedúce 

postavenie vo svete, potrebuje na to kvalifikovaných a oddaných zamestnancov. V tejto 

súvislosti bola pre mňa vždy dôležitá rodová rovnosť. Som presvedčený, že kvantitatívne 

ciele spolu s opatreniami zameranými na podporu žiadateliek a vytvorením prostredia 

vhodného pre rozvoj riadiacich schopností budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní 

úplnej rodovej rovnosti. 

 

Ako člen kolégia si plním všetky povinnosti voči tejto inštitúcii, a to aj predkladaním 

a aktualizovaním všetkých požadovaných vyhlásení o finančných záujmoch. Podobne ako pri 

mojom doterajšom pôsobení budem aj v budúcnosti v plnej miere dodržiavať literu a ducha 

zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a neprijímať pri tom žiadne pokyny. 

Rovnako budem dodržiavať kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia 

o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je úplné a sprístupnené verejnosti a budem 

ho aktualizovať v prípade, keby došlo k zmenám. 

 

 

2. Riadenie portfólia a spolupráca s Európskym parlamentom 

 

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

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

útvarov? 

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

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

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

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

 

Ako som preukázal v posledných 10 rokoch, plne sa hlásim ku kolegialite ako k základnej 

zásade fungovania Komisie. Táto kolegialita predstavuje základ pre vyvážené a dobre 

premyslené rozhodnutia, v ktorých sa zohľadňujú rôzne aspekty rozhodovacieho procesu, ako 

aj rôzne stanoviská a prístupy. Zabezpečuje súdržnosť našich politík a návrhov. V tejto 

súvislosti budem niesť politickú zodpovednosť za činnosti vo svojej oblasti pôsobnosti, ako je 

vymedzená v mojom poverovacom liste. 

 

Spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa mimoriadne dôležitá v záujme zaistenia 

politickej zodpovednosti a dosahovania výsledkov. Budem pokračovať v spolupráci 

s Parlamentom a príslušnými výbormi vo všetkých fázach procesu tvorby politiky 

a politického dialógu. 

 

Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre fungovanie inštitucionálneho 

systému EÚ a pre efektívnosť a legitimitu rozhodovacieho systému EÚ. Opiera sa o určité 

hlavné zásady, ktoré sa plne zaväzujem dodržiavať. Tieto zahŕňajú otvorenosť, vzájomnú 

dôveru, efektívnosť a pravidelnú výmenu informácií. Politické usmernenia zvolenej 

predsedníčky von der Leyenovej a poverovacie listy plne odrážajú tieto zásady a zdôrazňujú 
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zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Ak budem 

potvrdený vo funkcii komisára pre rozpočet a administratívu, budem sa zasadzovať za 

splnenie tohto cieľa a budem v plnej miere rešpektovať ustanovenia Rámcovej dohody 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010 a Medziinštitucionálnej 

dohody medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou 

o lepšej tvorbe práva z roku 2016. S Európskym parlamentom som vždy komunikoval 

otvorene, transparentne a konštruktívne a som v tom odhodlaný pokračovať aj v budúcnosti. 

 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej budem 

k dispozícii pre účasť na plenárnych zasadnutiach, všetkých príslušných schôdzach výborov 

a trialógoch. Zabezpečím, aby boli parlamentné výbory zapojené do všetkých dôležitých fáz 

procesov spadajúcich pod moju zodpovednosť, a plne si uvedomujem dôležitosť rovnakého 

prístupu k Parlamentu a Rade. Nejde len o požiadavku riadneho legislatívneho postupu, ale aj 

povinnosť komisára, ktorý má ako člen kolégia zodpovednosť voči priamo voleným 

poslancom Európskeho parlamentu. 

 

Zaväzujem sa tiež, že vzťahy s ostatnými komisármi a útvarmi spadajúcimi pod moju 

zodpovednosť budú založené na zásadách lojálnosti, dôvery, transparentnosti, dvojstrannej 

výmeny informácií a vzájomnej pomoci. Takisto sa postarám o pravidelný tok informácií 

s predsedami príslušných parlamentných výborov, budem priamo komunikovať s členmi 

výborov a zabezpečím, aby som bol k dispozícii na dvojstranné stretnutia. Toto je spôsob, ako 

som pracoval počas môjho doterajšieho pôsobenia v kolégiu. 

 

Zabezpečím tiež, aby sa na otázky poslancov Európskeho parlamentu Komisii, ktoré spadajú 

pod moju zodpovednosť, reagovalo rýchlo a presne. Pred plenárne zasadnutia Európskeho 

parlamentu a/alebo jeho výbory predstúpim vždy, keď budem vyzvaný, aby som odpovedal 

na otázku alebo podal konkrétnu odpoveď. 

 

 

Otázky Výboru pre rozpočet 

3. Komisia ako skutočný nestranný sprostredkovateľ 

Za ostatné roky členovia Výboru pre rozpočet vysoko oceňovali pripravenosť Komisie 

na pravidelné kontakty a otvorenosť politického dialógu. V niektorých konkrétnych 

prípadoch však mali pocit, že Komisia si nie vždy najlepšie plnila svoju úlohu 

nestranného sprostredkovateľa. Počas ročného rozpočtového postupu sa stalo, že 

Komisia prijala iniciatívy v prospech členských štátov, ktoré by ex post zrušili dôsledky 

pozmeňujúcich návrhov Parlamentu bez toho, aby Parlament o tom od začiatku 

informovala. V prípade preskúmania VFR v polovici obdobia (spoločné vyhlásenie 

o navýšeniach a presunoch) a podielu príspevku z rozpočtu EÚ na druhú časť nástroja 

pre utečencov v Turecku Komisia vopred prerokovala s Radou rozhodnutia, ktoré 

anticipovali následné rozpočtové rokovania, a tak obmedzili manévrovací priestor 

Parlamentu. 
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Pri prebiehajúcich rozhovoroch o VFR na roky 2021 – 2027 Komisia poskytovala 

podporu Rade a Európskej rade pri implementácii pracovných postupov (rokovacie 

balíky a vloženie dodatočných hranatých zátvoriek pri ustanoveniach, ktoré podliehajú 

riadnemu legislatívnemu postupu), čo by mohlo viesť k obmedzeniu inštitucionálnej 

úlohy Parlamentu, ako je zakotvená v zmluvách. 

Takéto kroky nanešťastie naštrbili dôveru, ktorú Parlament vkladá do oddelení 

Komisie. 

Ako zabezpečíte, aby Komisia bola v rámci nadchádzajúcich ročných a viacročných 

rokovaní na všetkých úrovniach skutočnou nestrannou sprostredkovateľkou 

a strážkyňou zmlúv? Ako zaistíte, aby sa všetky predchádzajúce a budúce dohody medzi 

troma inštitúciami dodržiavali tak, ako boli prijaté? Aké konkrétne opatrenia prijmete 

s cieľom posilniť dôveru Parlamentu v úlohu Komisie ako nestrannej 

sprostredkovateľky, a to aj vzhľadom na záväzok zvolenej predsedníčky upevniť 

partnerstvo s Parlamentom? 

Predovšetkým, aké aktívne kroky podnikne Komisia, aby Európska rada a Rada 

náležite uznali a rešpektovali právomoci Parlamentu, čo sa týka súhlasu 

a spolurozhodovania, v otázkach súvisiacich s VFR? 

Prikladám veľký význam vynikajúcim pracovným vzťahom s Výborom pre rozpočet, najmä 

pokiaľ ide o ročné rozpočtové postupy a viacročný finančný rámec. V mojich súčasných 

a predchádzajúcich úlohách komisára som vždy udržiaval dobré pracovné vzťahy 

s Parlamentom a teším sa na spoluprácu s vami, ak budem potvrdený ako komisár 

zodpovedný za rozpočet a administratívu. Osobne budem venovať značný čas podpore 

dobrých pracovných vzťahov a zabezpečím, aby moje útvary v tejto súvislosti zintenzívnili 

svoje úsilie. 

Vnímam úlohu Komisie ako sprostredkovateľa konvergencie medzi oboma zložkami 

rozpočtového orgánu. Môže byť objektívne ťažké zosúladiť niekedy veľmi rozdielne pozície 

Európskeho parlamentu a Rady, ale môžete sa spoľahnúť na to, že v týchto rokovaniach 

budem zásadne zohrávať plne neutrálnu úlohu. To si vyžaduje, aby Komisia včas poskytovala 

technické príspevky na nájdenie riešení a usilovala sa o to, aby nedošlo k nedorozumeniam. 

V tejto súvislosti som pripravený zintenzívniť podporu svojho tímu. 

Aby som bol konkrétny, navrhujem, aby sa nadviazal pravidelný dialóg so spravodajcami 

Parlamentu týkajúci sa viacročného finančného rámca s cieľom vás pravidelne informovať, 

vymieňať si názory a zhodnotiť pokrok. 

Budem tiež pokračovať v opatreniach, ktoré už boli prijaté na posilnenie úlohy vášho výboru: 

pravidelná účasť na zasadnutiach výboru, informácie, prezentácia a podrobné podávanie správ 

z mojej strany alebo zo strany mojich útvarov o každom novom rozpočtovom alebo 

legislatívnom návrhu, rozpočtových aspektoch kľúčových otázok, všetkých návrhoch 

opravných rozpočtov a plnení ročného rozpočtu. 

Pokiaľ ide o viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, vítam angažovanosť Parlamentu 

už od samého začiatku jeho prípravy. Rada ešte neprijala svoju pozíciu k viacročnému 

finančnému rámcu a k vlastným zdrojom, ktoré podliehajú mimoriadnym legislatívnym 

postupom podľa článkov 311 a 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aj keď proces 

a pracovné postupy zvolené Radou a Európskou radou sú vo veľkej miere určované ich 
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predsedníctvom a členskými štátmi, vždy budem podporovať partnerstvo a spoluprácu medzi 

inštitúciami a vyzývať Európsku radu a Radu, aby v plnej miere zohľadnili názory 

Európskeho parlamentu. 

Budem sa zasadzovať o uľahčenie nepretržitého dialógu a rokovaní medzi Európskym 

parlamentom a Radou s cieľom dosiahnuť včasnú celkovú dohodu o legislatívnom balíku 

viacročného finančného rámca a prijať všetky súvisiace právne predpisy. Budem zohrávať 

plne neutrálnu úlohu, pokiaľ ide o inštitúcie, pričom budem vychádzať zo zásady lojálnej 

spolupráce, solídnych rozpočtových a technických znalostí a vždy budem mať na zreteli 

európsku pridanú hodnotu rozpočtu EÚ. 

Takisto som pripravený vypočuť si vaše prípadné návrhy, ktoré by mohli ešte zlepšiť naše 

pracovné vzťahy. 

 

4. Osobitné záväzky zvolenej predsedníčky 

Zvolená predsedníčka Von der Leyen prijala v politických usmerneniach, ktoré viedli 

k jej zvoleniu, viacero záväzkov s rozpočtovým dosahom na stranu výdavkov: 1) nový 

fond pre spravodlivú transformáciu; 2) udržateľný európsky investičný plán vo výške 1 

bilióna EUR na 10 rokov a 50 % financovania opatrení v oblasti zmeny klímy pre EIB 

s cieľom zmeniť jej časti na európsku klimatickú banku; 3) súkromno-verejný fond 

špecializujúci sa na prvotné verejné ponuky akcií MSP; 4) rozpočtový nástroj pre 

konvergenciu a konkurencieschopnosť pre eurozónu; 5) európsky systém zaistenia 

dávok v nezamestnanosti; 6) európska záruka pre deti; 7) dostatočné investície z ESF+ 

na zlepšenie kvality a dostupnosti systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve; 

8) trvalý nástroj na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; 9) strojnásobenie 

financovania programu Erasmus; 10) zásada právneho štátu ako neoddeliteľná súčasť 

nasledujúceho VFR; 11) zabezpečenie stáleho zboru 10 000 príslušníkov pohraničnej 

stráže agentúry Frontex skôr ako v roku 2027, čo je súčasný cieľ; 12) 120 miliárd EUR 

na investície do vonkajšej činnosti a užšie partnerstvo s Afrikou; a 13) posilnenie 

Európskeho obranného fondu. 

Zvolená predsedníčka sa tiež zaviazala (znovu) začať iniciatívy s dosahom na stranu 

príjmov rozpočtu Únie: 1) zavedenie hraničnej dane z uhlíka; 2) rozšírenie systému 

obchodovania s emisiami na námorný sektor a zníženie bezodplatných emisných kvót 

pridelených leteckým spoločnostiam; 3) zmena súčasných návrhov na zdaňovanie 

veľkých technologických spoločností na právne predpisy; a 4) zrealizovanie spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb. 

Môžete uviesť, aké finančné dôsledky bude mať každá z týchto iniciatív a kedy a v akej 

forme (napr. návrhy na nové alebo revidované programy/VFR/vlastné zdroje) ich 

plánujete predložiť? Predovšetkým, ako a kedy zrevidujete návrh Komisie vzhľadom na 

to, že záväzky zvolenej predsedníčky by viedli k vyšším stropom VFR, než boli pôvodne 

stanovené Komisiou? Ako hodnotíte pozíciu Parlamentu k VFR na roky 2021 – 2027 

uvedenú v jeho uznesení zo 14. novembra 2018, a to aj so zreteľom na skutočnosť, že už 

zohľadňuje vplyv viacerých z týchto iniciatív na rozpočet? 

Politické usmernenia zvolenej predsedníčky poskytujú základ pre strategický program 

nastupujúcej Komisie. 
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Zatiaľ čo návrhy Komisie týkajúce sa viacročného finančného rámca zostávajú veľmi pevným 

základom pre dohodu, nové iniciatívy oznámené v politických usmerneniach zvolenej 

predsedníčky musia byť zahrnuté do rámca takejto dohody. To znamená klásť 

v prebiehajúcich rokovaniach osobitný dôraz na určité prvky a v prípade potreby 

identifikovať cielené úpravy. Legislatívny návrh na vytvorenie fondu pre spravodlivú 

transformáciu považujem v každom prípade za potrebný. Pokiaľ ide o finančné dôsledky 

politických usmernení, predložia sa po tom, ako nové kolégium rozhodne o podrobnom 

obsahu nových iniciatív. Okrem toho mi dovoľte pripomenúť, že rozpočet EÚ by sa nemal 

vnímať izolovane, ale ako katalyzátor verejných a súkromných investícií, ktorý ich nasmeruje 

na politické priority EÚ. Len mobilizáciou všetkých zdrojov financovania budeme schopní 

riešiť výzvy, ktorým Európa čelí, podporovať inovácie, vytvárať investície a v prípade 

potreby poskytovať sociálny vankúš. Rozpočet EÚ bude plniť svoju časť, ale svoju časť 

musia takisto plniť členské štáty – a mám v úmysle ich v tejto súvislosti vziať na 

zodpovednosť. 

Chcel by som tiež pripomenúť vyhlásenie zvolenej predsedníčky o význame včasnej dohody 

o viacročnom finančnom rámci. Obaja sa domnievame, že predložené návrhy sú dobrým 

základom pre konečnú fázu rokovaní, a sme odhodlaní dodržať časový harmonogram, ktorý 

stanovila Európska rada v júni 2019. Je takisto dôležité, aby účinne pokročila legislatívna 

práca na sektorových programoch, a to na základe spoločného porozumenia, ktoré sa už 

dosiahlo. Bude si to vyžadovať úzku a konštruktívnu spoluprácu medzi Európskym 

parlamentom, Radou a Komisiou počas trialógov. Zvolená predsedníčka a ja osobne 

prikladáme mimoriadny význam tomu, aby sa zabezpečilo, že všetky naše programy budú 

plne funkčné od 1. januára 2021. 

V tejto súvislosti musíme všetci uznať osobitné výzvy vyplývajúce z rokovaní o viacročnom 

finančnom rámci. Čelíme trojitej výzve, ktorou je potreba financovať významné nové priority, 

udržanie politík, v ktorých sa prejavuje európska solidarita (ako je súdržnosť 

a poľnohospodárstvo), a riešenie finančných dôsledkov vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z EÚ. 

Preto veľmi vítam uznesenie Parlamentu a som vďačný za podporu Parlamentu týkajúcu sa 

ambiciózneho a primerane veľkého budúceho rozpočtu EÚ. Je to veľmi pozitívne ako 

východiskový bod pre nadchádzajúce rokovania. Osobitne som vďačný za silnú podporu 

Parlamentu týkajúcu sa mnohých kľúčových prvkov návrhov Komisie, napríklad pokiaľ ide 

o flexibilitu rozpočtu, ochranu rozpočtu pred nedostatkami v oblasti dodržiavania zásad 

právneho štátu a o reformu financovania rozpočtu EÚ. 

Preto prejavujem veľkú ochotu diskutovať s Parlamentom o niektorých návrhoch týkajúcich 

sa vlastných zdrojov, ako ich uviedla zvolená predsedníčka, ako napríklad o systéme 

obchodovania s emisiami, ale aj o nových návrhoch vyplývajúcich z takejto diskusie. Privítal 

by som zorganizovanie okrúhleho stola s Parlamentom o týchto otázkach v záujme otvorenej 

výmeny názorov. 

Od prvého dňa svojho mandátu budem úzko spolupracovať s Parlamentom a Radou s cieľom 

uľahčiť spravodlivú, vyváženú a včasnú dohodu. 

 

5. Pohotovostný plán s cieľom zabrániť zastaveniu programov v prípade oneskorenej 

dohody o novom VFR 
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Minulý rok Európska rada odmietla cieľ Parlamentu a Komisie dosiahnuť dohodu 

o VFR pred európskymi voľbami a stanovila si jeseň 2019 ako lehota na zaujatie pozície, 

pričom tento termín bol teraz posunutý na koniec roka 2019. 

Parlament je pevne odhodlaný dosiahnuť dobrú a včasnú dohodu s cieľom zabezpečiť 

riadny a bezproblémový prechod na nasledujúci VFR a zabrániť opakovaniu 

negatívnych skúseností so súčasným VFR, keď oneskorenia pri implementácii poškodili 

záujmy konečných príjemcov v rámci sektorových programov EÚ. Napriek 

šesťmesačnému oneskoreniu Komisie pri predkladaní návrhov Parlament prijal svoj 

podrobný mandát na rokovanie o VFR a vlastných zdrojoch už 14. novembra minulého 

roka. Odvtedy však Rada odmieta viesť konštruktívne rozhovory na zabezpečenie 

konečného súhlasu Parlamentu. Vzhľadom na predchádzajúce skúsenosti1 existuje 

rastúce riziko, že zložité rokovania nebude možné uzavrieť pred koncom súčasného 

VFR alebo že Parlament neudelí súhlas („scenár bez dohody“), najmä ak dôjde k ďalším 

oneskoreniam zo strany Európskej rady alebo Rady bez užšej spolupráce 

s Parlamentom2. 

V takom prípade sa v článku 312 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ počíta s dočasným 

predĺžením platnosti súčasného VFR, čo je „bezpečnostná sieť“, aby sa predišlo 

zastaveniu finančných programov EÚ, kým Parlament a Rada nedosiahnu dohodu 

o VFR. Základné akty niektorých sektorových programov však obsahujú lehotu 

(31. decembra 2020), ktorá by pri absencii nových alebo rozšírených právnych základov 

mohla viesť k takémuto dočasnému zastaveniu činnosti vo viacerých oblastiach politiky. 

Keďže tento stav by nepriaznivo ovplyvnil príjemcov prostriedkov z rozpočtu Únie 

a vykonávanie jej politík, je nutné vopred naplánovať potrebné právne, ale aj 

operatívne opatrenia vo všetkých oblastiach politiky, aby sa zabezpečil súlad so zmluvou 

a kontinuita rozpočtu, len čo sa zistí, že hrozí oneskorenie dohody. 

Ak dôjde k ďalším oneskoreniam zo strany Európskej rady alebo Rada nezohľadní 

stanovisko Parlamentu, čo povedie k oneskoreniam v medziinštitucionálnych 

rokovaniach, máte v úmysle predložiť pohotovostný plán, ktorý sa aktivuje v prípade, že 

nedôjde k včasnej dohode o nasledujúcom VFR? Kedy najneskôr plánujete predložiť 

tento návrh? Zohľadnia sa pri príprave tohto pohotovostného plánu nejasnosti alebo 

možný odklad brexitu? 

Zahrniete do tohto súboru opatrení horizontálny legislatívny návrh na revíziu lehôt 

príslušných programov a umožnenie ich prípadného predĺženia v súlade s požiadavkami 

zmluvy? Aké ďalšie operatívne opatrenia plánujete v tejto súvislosti prijať na ochranu 

príjemcov a zabezpečenie kontinuity programov EÚ? 

Medziinštitucionálne rokovania o návrhoch na ďalší viacročný finančný rámec a odvetvové 

nariadenia, ktoré Európska komisia predložila v máji a júni 2018, stále prebiehajú. V júni 

2019 Európska rada opätovne potvrdila svoj cieľ dosiahnuť dohodu do konca roku 2019. 

Rýchla dohoda o ďalšom viacročnom finančnom rámci je pre mňa a pre nastupujúcu Komisiu 

                                                 

1 Na pripomenutie, v prípade VFR na roky 2014 – 2020 Európska rada schválila svoje závery 

vo februári 2013 a Parlament udelil súhlas v novembri 2013. Neskoré dokončenie 

sektorových programov viedlo v roku 2014 a nasledujúcich rokoch k oneskoreniu 

vykonávania. 

2 Alebo ak bude brexit opäť odložený. 
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bezprostrednou prioritou. Je vskutku veľmi dôležité, aby do 1. januára 2021 bol zavedený 

nový rámec, prijatý ročný rozpočet na rok 2021 a aby boli plne funkčné nové programy. 

Problémy na začiatku súčasného viacročného finančného rámca som pocítil priamo. 

Oneskorenie poškodilo politické ciele Únie a jej členských štátov a negatívne ovplyvnilo 

živobytie občanov, ktorí záviseli od podpory Únie. Vzhľadom na počet naliehavých priorít, 

ktorým Únia čelí (zmena klímy, migrácia, bezpečnosť atď.), nie je možné si dovoliť takéto 

oneskorenie, pokiaľ ide o nadchádzajúci viacročný finančný rámec. 

Nemôžeme ho však úplne vylúčiť. 

Ak by bolo pravdepodobné, že prijatie viacročného finančného rámca sa oneskorí 

a vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie sa odloží, museli by sme posúdiť potenciálne 

dôsledky pre výdavkové programy a navrhnúť primerané krízové opatrenia na zmiernenie 

účinkov na príjemcov a iné subjekty, na ktoré by to mohlo mať vplyv. V súčasnosti nie je 

možné presne určiť, aké krízové opatrenia by boli v takomto prípade potrebné, ani ako by 

museli byť štruktúrované. Bez ohľadu na túto neistotu by som Parlament naďalej plne 

informoval o všetkých významných krokoch, ktoré Komisia podnikne v tejto kľúčovej 

oblasti. 

Chcel by som však zdôrazniť, že krízové opatrenia môžu len čiastočne zmierniť všetky 

problémy spôsobené oneskorením prijatia viacročného finančného rámca, ale nemôžu ich 

úplne vyriešiť. Napriek tomu, že by existovala kontinuita fungovania niektorých existujúcich 

programov, oneskorenie by nám neumožnilo začať s financovaním nových priorít a výziev. 

Preto by bolo mojou prioritou od prvého dňa môjho pôsobenia ako komisár pre rozpočet 

a administratívu, ak budem potvrdený, podporiť podľa možností Európsky parlament a Radu 

v legislatívnom procese s cieľom dosiahnuť včasnú dohodu o novom viacročnom finančnom 

rámci a odvetvových základných aktoch. 

 

Otázky Výboru pre kontrolu rozpočtu: 

6. Ako môžete prispieť k zlepšeniu a urýchleniu postupu udelenia absolutória? 

Výbor pre kontrolu rozpočtu trvá na tom, aby sa ďalej usilovalo o plánovanie a plnenie 

rozpočtu skutočne založeného na výsledkoch/výkonnosti a o podávanie správ o ňom, čo 

by malo byť jasne usmerňované politikami. V záujme zlepšenia plánovania a podávania 

správ o výsledkoch by sa ciele politiky Únie a finančné cykly mali zosúladiť a rozpočet 

EÚ by sa mal predkladať v súlade s politickými cieľmi Únie pre VFR. 

Pokiaľ ide o podávanie správ o plnení rozpočtu, Európsky parlament vyjadril úprimnú 

vôľu urýchliť cyklus udeľovania absolutória, aby sa rozhodnutie o absolutóriu posunulo 

dopredu na rok n + 1. To by umožnilo včasnejšie politické stanovisko k rozpočtovému 

riadeniu inštitúcií EÚ a bolo by v záujme Európskeho parlamentu aj európskych 

občanov. 

Európsky parlament a Európsky dvor audítorov vyjadrili znepokojenie nad množstvom 

rôznych mier chybovosti, ktoré Komisia použila pri podávaní správ o plnení rozpočtu. 

Na to, aby Európsky parlament mohol vyjadriť solídne stanovisko k plneniu rozpočtu, 

je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby údaje boli spoľahlivé a aby miery chybovosti 
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neboli hypotetické, ale konkrétne a porovnateľné. Komisia by preto mala pri 

posudzovaní miery chybovosti použiť rovnakú metodiku ako Dvor audítorov a v tejto 

súvislosti by mali urýchlene dospieť k dohode. 

Z pohľadu výboru CONT je potrebné zlepšiť transparentnosť európskych výdavkov. 

Výbor CONT mal značné ťažkosti pri získavaní veľmi jednoduchých údajov. 

Predovšetkým by sa mala zriadiť centrálna databáza poskytujúca všetky informácie 

o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ, ktorých zverejnenie sa vyžaduje v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. Okrem toho treba zvýšiť transparentnosť trustových fondov 

a finančných nástrojov, ako aj transparentnosť správ o vonkajšej pomoci a riadení. 

EÚ je odhodlaná presadzovať udržateľnosť a plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja. 

Komisia však zatiaľ nepodáva správy o príspevku rozpočtu a politík EÚ k Agende 2030 

pre udržateľný rozvoj. Veľmi by sme ocenili, keby Komisia informovala o rozpočte EÚ 

a jeho príspevku k udržateľnému rozvoju. 

Uveďte konkrétne opatrenia, ktoré plánujete prijať v tomto smere. 

Pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa plánovania, plnenia rozpočtu a podávania správ 

o výsledkoch, budem sa zasadzovať za zlepšenie prepojenia medzi výkonnosťou 

výdavkového programu a rozpočtovým plánovaním, plnením rozpočtu a podávaním správ. 

Plne súhlasím aj s tým, že každý takýto rozpočtový rámec by mal byť jasne usmerňovaný 

politikami, t. j. mal by umožňovať skutočnú úpravu programov v súlade s politickými 

prioritami na základe informácií o výkonnosti a ich posúdenia, pričom by nemalo ísť 

o mechanický postup na základe obmedzených informácií. Už dnes predkladáme ročný 

rozpočet v súlade s rôznymi politickými cieľmi Únie pre viacročný finančný rámec. Mám 

v úmysle začať ročný rozpočtový cyklus na základe diskusie o výsledkoch a výkonnosti 

rozpočtových programov EÚ, pokiaľ ide o ich plánované ciele, ako aj poskytnúť 

rozpočtovému orgánu potrebné informácie, na základe ktorých možno pochopiť 

a prediskutovať ročný návrh rozpočtu. 

Pokiaľ ide o cyklus udeľovania absolutória, absolutórium považujem za nepretržitý proces, 

ktorý umožňuje zainteresovaným stranám poučiť sa z minulosti s cieľom zlepšiť budúcnosť. 

V záujme zachovania tejto kontinuity treba ukončiť politickú diskusiu v primeranom časovom 

rámci aj zároveň zabezpečiť, aby sa rozhodnutia prijímali na základe spoľahlivých 

a kvalitných informácií. V konečnom dôsledku musí ísť o kompromis medzi tým, ako veci 

vykonať správne, a ako ich vykonať rýchlejšie. 

Táto otázka bola tiež súčasťou rokovaní počas poslednej revízie nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasili v roku 2017 s tým, že v spolupráci 

s Európskym dvorom audítorov stanovia pragmatický kalendár postupu udeľovania 

absolutória s cieľom skrátiť celý tento proces. Je to jasne náš spoločný cieľ a som odhodlaný 

usilovať sa o jeho dosiahnutie. 

Komisia predložila konsolidovanú ročnú účtovnú závierku EÚ za finančné roky 2017 a 2018 

o mesiac skôr, než je stanovená lehota (31. júl). Komisia takisto prijala 25. júna 2019 výročnú 

správu o riadení a výkonnosti za rok 2018 aj výročnú správu o vnútorných auditoch 

vykonaných v roku 2018 predkladanú orgánu udeľujúcemu absolutórium. Komisia prijala 

2. júla 2019 správu o následných opatreniach k rozhodnutiam o udelení absolutória za rok 

2017, čo znamená, že začiatkom júla 2019 sprístupnila všetky kľúčové dokumenty 

o zodpovednosti. 
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Kľúčovým vstupom na budovanie vierohodnosti a meranie výkonnosti sú údaje členských 

štátov, ktoré sa Komisii poskytujú do marca každého roka. Značné skrátenie postupu udelenia 

absolutória by si vyžadovalo, aby členské štáty poskytovali svoje údaje skôr, ako je lehota 

stanovená v príslušných právnych aktoch. 

Ďalší pokrok pri značnom skrátení postupu udelenia absolutória by si vyžadoval, aby dotknuté 

inštitúcie (Európsky parlament, Rada, Európsky dvor audítorov, Komisia) úzko 

spolupracovali, pretože by to tiež znamenalo skoršie uverejnenie výročných správ Európskeho 

dvora audítorov vrátane výročných správ agentúr a európskych spoločných podnikov, ako aj 

skoršie prijatie odporúčania Rady udeliť absolutórium. Som odhodlaný pracovať na 

dosiahnutí skráteného postupu udelenia absolutória, avšak bez toho, aby sa obetovala kvalita 

jeho empirického základu. 

Pokiaľ ide o miery chybovosti, Komisia analyzuje riziká súvisiace so zákonnosťou 

a riadnosťou výdavkov nielen na účely podávania správ, ale aj preto, že ide o dôležitý nástroj 

riadenia pre Komisiu ako správcu rozpočtu EÚ. Naším cieľom je preto identifikovať 

nedostatky a podľa možností konať vychádzajúc z viacročného základu, zatiaľ čo cieľom mier 

chybovosti, ktoré predkladá Európsky dvor audítorov z hľadiska externého audítora, je 

poskytnúť audítorský výrok k zákonnosti a riadnosti výdavkov v priebehu jedného 

konkrétneho roka. 

Komisia už má spoľahlivý systém na zabezpečenie súladu. Miery chybovosti pre každý svoj 

útvar prezentuje v rámci výročných správ o činnosti a miery chybovosti pre všetky oblasti 

politiky v rámci svojej výročnej správy o riadení a výkonnosti. Tieto miery chybovosti sa 

vypočítavajú na základe konzistentnej metodiky, pričom sa takisto zohľadňuje to, že právne 

rámce, prostredia riadenia a iné osobitosti sa v jednotlivých oblastiach politiky líšia. Keďže 

výdavkové programy EÚ sú zo svojej podstaty viacročné, súvisiace systémy kontroly a cykly 

riadenia takisto zahŕňajú viac rokov. To znamená, že aj keď sa chyby môžu zistiť 

v ktoromkoľvek danom roku, opravujú sa v bežnom alebo nasledujúcom roku (rokoch), až do 

samotného ukončenia životného cyklu programu. 

V dôsledku toho sa riziko (v percentách aj ako absolútna suma) odhaduje v dvoch potenciálne 

veľmi odlišných stupňoch cyklu: pri platbe a uzavretí. Naším cieľom ako správcu finančných 

prostriedkov EÚ je zabezpečiť, aby po ukončení programu a vykonaní všetkých kontrol 

zostala zvyšková chybovosť pod úrovňou 2 %. Tieto koncepcie boli vypracované tak, aby 

vyhovovali kontextu riadenia Komisie, do veľkej miery sa však približujú koncepciám, ktoré 

vo svojom audítorskom prístupe používa Európsky dvor audítorov. 

Budem vyvíjať ďalšie úsilie zamerané na zlepšenie a zefektívnenie vykazovania Komisie 

v rámci výročných správ o činnosti každého generálneho riaditeľa, v rámci programových 

výkazov, ktoré sú sprievodným dokumentom k návrhu rozpočtu, a v rámci výročnej správy 

o riadení a výkonnosti. V tejto súvislosti Komisia zohľadňuje odporúčania Európskeho 

parlamentu v postupe udeľovania absolutória, ale aj odporúčania Európskeho dvora audítorov. 

Budem nielen pokračovať v dialógu s Európskym dvorom audítorov na politickej aj 

technickej úrovni s cieľom zabezpečiť spoločné chápanie, ale som pripravený spoločne 

s Dvorom audítorov preskúmať možnosť väčšej metodickej konvergencie s náležitým 

zreteľom na rôzne inštitucionálne právomoci. 

Pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa transparentnosti európskych výdavkov, budem sa v plnej 

miere zasadzovať o zvýšenie transparentnosti tam, kde je to možné. Komisia už poskytuje 

niekoľkými spôsobmi ľahko dostupné informácie o finančných prostriedkoch EÚ, ktoré 
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objasňujú občanom a štátnym pokladniciam členských štátov, že peniaze EÚ prinášajú 

skutočnú pridanú hodnotu. Podávanie správ je plne v súlade s povinnosťami podľa nariadenia 

o rozpočtových pravidlách. 

Komisia plní tieto svoje záväzky celým radom opatrení. 

Komisia naďalej zverejňuje prostredníctvom systému finančnej transparentnosti príjemcov 

v rámci priameho riadenia, ako sa vyžaduje v článku 38 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách. Jednotné kontaktné miesto (portál) umožňuje každému občanovi získať prístup 

k informáciám o príjemcoch finančných prostriedkov EÚ 

(https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm). 

Medzi ďalšie nedávne iniciatívy patrí: 

– balík Komisie s názvom Integrované podávanie finančných správ a správ o zodpovednosti, 

ktorý zabezpečuje celkovú transparentnosť riadenia rozpočtu Únie. Poskytuje kľúčové 

informácie o otázkach dodržiavania predpisov v oblasti výkonnosti a finančného riadenia. 

Posledné vydanie sa vzťahuje na rozpočtový rok 2018 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm), 

– výročné správy, ktoré Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu a Rade 

o výkonnosti finančných nástrojov podporovaných z rozpočtu Únie: 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf), 

– pravidelné výročné správy o trustových fondoch EÚ pre vonkajšie činnosti, ktoré sa 

predkladajú v súlade s článkami 235 a 252 nariadenia o rozpočtových pravidlách: 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf), 

– Európskemu parlamentu sa okrem toho poskytujú rozsiahle mesačné správy, konkrétne 

podrobné správy o výsledkoch rozpočtového hospodárenia: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx). 

Komisia okrem toho každoročne zasiela Európskemu parlamentu správy delegácií Únie 

o riadení vonkajšej pomoci, ako sa vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách. 

Pokiaľ ide o zdieľané riadenie, medzi požiadavkami nariadenia o rozpočtových pravidlách sa 

centrálna databáza projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov nenachádza. Za povinnosť príjemcu zverejňovať informácie v prípade zdieľaného 

riadenia nesú zodpovednosť členské štáty. Na základe informácií od členských štátov 

poskytuje Komisia webové nástroje pre európske štrukturálne a investičné fondy: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/. 

V návrhu Komisie, ktorý sa týka nariadenia o spoločných ustanoveniach po roku 2020, sa 

takisto posilňujú požiadavky na transparentnosť a komunikáciu. 

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/atlas/
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Členské štáty sú zodpovedné za zverejňovanie údajov o spoločnej poľnohospodárskej 

politike, ktorá sa takisto vykonáva v rámci zdieľaného riadenia. Komisia uľahčuje prístup 

k informáciám o príjemcoch platieb zo spoločnej poľnohospodárskej politiky v rámci 

zdieľaného riadenia prostredníctvom prepojenia odkazov na svojich webových stránkach na 

webové stránky členských štátov: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-

funding/beneficiaries/shared_sk. 

Komisia bude naďalej hľadať spôsoby, ako koordinovať a harmonizovať informácie 

poskytované členskými štátmi s cieľom primerane riešiť tieto problémy. 

Pokiaľ ide o ciele trvalo udržateľného rozvoja, plne sa zasadzujem za udržateľnosť 

a napĺňanie úsilia dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja. Ciele trvalo udržateľného 

rozvoja sú základným kameňom politických usmernení zvolenej predsedníčky a sú začlenené 

do programov, sektorových politík a iniciatív EÚ. Pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja bude zároveň vo významnej miere závisieť aj od opatrení prijatých 

v členských štátoch. Rozpočet EÚ dopĺňa národné rozpočty s cieľom poskytovať významný 

príspevok k pokroku v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Komisia monitoruje pokrok 

v oblasti cieľov trvalo udržateľného rozvoja na úrovni EÚ a uverejňuje výročnú správu 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi), v ktorej sa posudzuje uvedený pokrok z hľadiska 

krátkodobých aj dlhodobých trendov. Komisia poskytuje okrem toho v uvedenej správe aj vo 

svojich výročných správach v programových výkazoch (príloha I k ročnému návrhu rozpočtu) 

informácie o tom, ktoré výdavkové programy prispievajú k dosiahnutiu príslušných cieľov 

trvalo udržateľného rozvoja na úrovni prehľadu, ako aj o príspevkoch z osobitných 

programov zameraných na konkrétne ciele trvalo udržateľného rozvoja. Osobne sa budem 

usilovať o to, aby som bol úzko zapojený do diskusií, ktoré už prebiehajú, s cieľom posúdiť, 

ako možno toto podávanie správ ďalej spresniť a vylepšiť. 

 

7. Aké opatrenia sa zaväzujete prijať s cieľom zlepšiť ochranu finančných záujmov EÚ? 

Nová predsedníčka Komisie vo svojich politických usmerneniach uviedla, že Európska 

prokuratúra by mala mať možnosť vyšetrovať prípady cezhraničného terorizmu 

a stíhať jeho páchateľov. Ak by sa mandát Európskej prokuratúry rozšíril, ako by ste 

zabezpečili, aby prokuratúra mala dostatočný rozpočet a dostatočný počet 

zamestnancov na vykonávanie svojho hlavného mandátu, ktorým je boj proti trestným 

činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie? 

Výbor CONT opakovane požadoval dôsledné prijímanie opatrení v nadväznosti na 

finančné odporúčania úradu OLAF a podávanie správ o nich s cieľom posúdiť 

schopnosť Únie získať späť nevyužité vlastné zdroje a mať možnosť navrhovať 

legislatívne zlepšenia v prípade nesúladu medzi odporúčaniami a vymoženými 

prostriedkami. Akým spôsobom plánujete informovať výbor CONT o prostriedkoch 

získaných späť do rozpočtu EÚ v dôsledku vyšetrovaní úradu OLAF? 

V júli 2019 sa Európska únia stala pozorovateľom v Skupine štátov proti korupcii 

(GRECO). Myslíte si, že v určitom okamihu by sa EÚ mala stať riadnym členom tejto 

pracovnej skupiny, a ak áno, kedy? Máte vo všeobecnosti v úmysle zlepšiť podávanie 

správ o boji proti korupcii a ako? 

https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_sk
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_sk
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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Plánujete vzhľadom na novú stratégiu Komisie proti podvodom a súčasný stav úradu 

OLAF a Európskej prokuratúry nejaké ďalšie kroky v boji proti korupcii a podvodom, 

ktoré ešte neboli podniknuté? 

V súčasnosti je vecná príslušnosť Európskej prokuratúry obmedzená na trestné činy, ktoré 

poškodzujú finančné záujmy Únie. Akékoľvek rozšírenie jej právomocí na závažné trestné 

činy s cezhraničným rozmerom by si vyžadovalo jednomyseľné rozhodnutie Európskej rady, 

ako sa stanovuje v článku 86 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Európska prokuratúra v súčasnosti vychádza z dohody o posilnenej spolupráci, pretože Rada 

v čase prijatia návrhu nariadenia o Európskej prokuratúre nedosiahla jednomyseľnosť. 

Komisia zabezpečuje, aby Európska prokuratúra mala potrebné zdroje na plnenie svojich 

súčasných povinností. Keď Európska prokuratúra dosiahne v roku 2023 plnú prevádzkovú 

schopnosť, mala by byť vybavená rozpočtom vo výške približne 18,6 milióna EUR a mať na 

ústredí 117 zamestnancov. Európska prokuratúra bude okrem toho mať v členských štátoch 

európskych delegovaných prokurátorov (ich počet určí hlavná európska prokurátorka), ktorí 

budú požívať podporu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva. 

Európska prokuratúra by musela získať potrebné zdroje na plnenie dodatočných úloh, ak by 

sa jej mandát mal rozšíriť, podobne ako je to v prípadoch iných orgánov EÚ. 

Pokiaľ ide o odporúčania úradu OLAF, som odhodlaný dôkladne sledovať všetky prípady 

podvodov a nezrovnalostí vyšetrovaných úradom OLAF, ako aj bojovať proti ďalším 

ohrozeniam finančných záujmov EÚ. V tejto súvislosti budem Výboru pre kontrolu rozpočtu 

riadne podávať správy o vymáhaní prostriedkov vyplývajúcom z vyšetrovaní úradu OLAF. 

Pokiaľ ide o výdavky na priame a nepriame riadenie, účtovný systém Komisie poskytuje 

spoľahlivé údaje o sumách určených na vymáhanie a o sumách, ktoré už boli vymožené. To 

nám umožní pravidelne monitorovať účinnosť procesu vymáhania. 

Pokiaľ ide o zdieľané riadenie, za vymáhanie zneužitých finančných prostriedkov sú v prvom 

rade zodpovedné členské štáty. S cieľom umožniť úplnú transparentnosť spôsobu 

zaobchádzania s vymoženými finančnými prostriedkami na vnútroštátnej úrovni som 

odhodlaný vytvoriť a zaviesť plán na tento účel. 

Komisia, a najmä Generálne riaditeľstvo pre rozpočet vykonávajú činnosti riadenia príjmov, 

kontroly a vymáhania, ktorých cieľom je zlepšiť ochranu finančných záujmov EÚ aj na 

príjmovej strane rozpočtu. Tieto zahŕňajú každoročné kontroly na mieste v členských štátoch 

s cieľom kontrolovať riadny výber tradičných vlastných zdrojov (clá), kontroly splatných 

vlastných zdrojov založených na DPH, preskúmanie nevymožiteľných nárokov a následné 

sledovanie zistení Európskeho dvora audítorov. V rokoch 2016 – 2018 tieto činnosti viedli 

k vymoženiu finančných prostriedkov vo výške 388 miliónov EUR. Komisia tak zabezpečuje 

súlad s právnymi predpismi o vlastných zdrojoch a zaisťuje, aby sa splatné sumy vrátili späť 

do rozpočtu EÚ, a to aj začatím konania o nesplnení povinnosti. V niektorých prípadoch 

k tomu dochádza v spolupráci s úradom OLAF na základe predchádzajúcich zistení z jeho 

vyšetrovania podvodov. Komisia napríklad nedávno predložila Súdnemu dvoru Európskej 

únie významný prípad podvodu: podhodnotenie colnej hodnoty textilu a obuvi dovážaných 

z Číny do EÚ cez Spojené kráľovstvo, ktoré viedlo k významnej strate tradičných vlastných 

zdrojov. 
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Mám v úmysle pracovať na integrovanejšom európskom prístupe, aby sa posilnilo riadenie 

colných rizík, podporila účinná kontrola zo strany členských štátov, ďalej chránili finančné 

záujmy EÚ a zabezpečil výber príjmov EÚ v súlade s politickými usmerneniami zvolenej 

predsedníčky s cieľom dať colnej únii ďalší rozmer. Z dlhodobého hľadiska by sa malo 

posúdiť, či by túto prácu mohol podporiť colný úrad EÚ. Medzikrokom by mohlo byť 

posilnenie zbierania colných údajov a analýzy rizík na úrovni EÚ. 

Pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa Skupiny štátov proti korupcii (GRECO), Výbor 

ministrov Rady Európy v roku 2019 rozhodol o prijatí EÚ ako pozorovateľa v skupine 

GRECO. Ide o veľmi vítaný krok správnym smerom a prinesie skutočnú pridanú hodnotu pre 

spoluprácu medzi EÚ a Radou Európy. Uľahčí našu spoločnú prácu na budovaní kapacít 

a vykonávaní noriem zameraných na posilnenie dodržiavania zásad právneho štátu a boja 

proti korupcii. 

Žiadosťou o prijatie EÚ za pozorovateľa sa nevylučuje akýkoľvek vývoj, pokiaľ ide o možnú 

budúcu účasť EÚ v skupine GRECO ako riadneho člena. 

Pokiaľ ide o podávanie správ o boji proti korupcii, Komisia monitoruje v rámci európskeho 

semestra, ako členské štáty riešia výzvy spojené s korupciou, pričom navrhuje odporúčania 

pre jednotlivé krajiny v tejto oblasti. V rámci mechanizmu spolupráce a overovania existujú 

ďalšie špecializované dialógy a podávanie správ, pokiaľ ide o Rumunsko a Bulharsko. 

Komisia stanovila 17. júla 2019 konkrétne opatrenia na posilnenie schopnosti Únie 

podporovať a zasadzovať sa o dodržiavanie zásad právneho štátu. To sa jasne odráža aj 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, v ktorých sa požaduje vytvorenie 

dodatočného komplexného európskeho mechanizmu právneho štátu s celoúnijnou 

pôsobnosťou, pričom uvedený mechanizmus by mal obsahovať cyklus preskúmania právneho 

štátu, ktorého súčasťou bude aj ročné objektívne podávanie správ Komisiou. V rámci 

európskeho mechanizmu právneho štátu sa tiež preskúma schopnosť členských štátov bojovať 

proti korupcii. 

A napokon, pokiaľ ide o vašu otázku týkajúcu sa ďalších krokov v boji proti korupcii 

a podvodom, mojou prvou prioritou bude vykonávanie novej stratégie Komisie pre boj proti 

podvodom. Jej hlavnými piliermi sú posilnená analýza s cieľom získať viac informácií 

o rozsahu, povahe a príčinách podvodov poškodzujúcich finančné prostriedky EÚ, lepšia 

spolupráca medzi útvarmi Komisie a intenzívnejší inštitucionálny dohľad v rámci Komisie. 

Touto stratégiou sa bude riadiť činnosť Komisie v boji proti podvodom v nasledujúcich 

rokoch, a to na základe zistených rizík. 

Pokiaľ ide o právny rámec pre boj proti podvodom, budem osobne viesť trialógy týkajúce sa 

revízie nariadenia č. 883/2013 (nariadenie o úrade OLAF) a urobím všetko pre to, aby sa 

rokovania úspešne uzavreli do začatia fungovania Európskej prokuratúry v roku 2020. 

Cieľom tejto revízie je zabezpečiť bezproblémovú spoluprácu medzi úradom OLAF 

a Európskou prokuratúrou, ako aj zlepšiť účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF. 

Po dokončení revízie a získaní skúseností v oblasti spolupráce medzi úradom OLAF 

a Európskou prokuratúrou by sa mohol začať ďalekosiahlejší proces modernizácie právneho 

rámca pre vyšetrovania úradu OLAF a činnosť EÚ v boji proti podvodom vo všeobecnosti. Je 

však priskoro na to, aby sa dalo povedať, čo by si mohla táto druhostupňová revízia 

vyžadovať. 
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Pokiaľ ide o podvody, ktorými sme sa ešte nezaoberali, budem podporovať spoluprácu medzi 

úradom OLAF a inými útvarmi Komisie s cieľom ochraňovať finančné záujmy Únie a zdravie 

a bezpečnosť občanov EÚ, napríklad bojom proti potravinovým podvodom, ako uvádza 

zvolená predsedníčka vo svojom poverovacom liste adresovanom dezignovanej komisárke pre 

zdravie, a proti environmentálnym podvodom. 

Ďalšou výzvou, ktorou sa ešte treba zaoberať, sú colné podvody prepojené s nárastom 

celosvetového obchodu vrátane elektronického obchodu, mnohorakosťou obchodných 

kanálov a potrebou rýchlo a bez používania papiera zvládnuť obchodné operácie. Aj tu bude 

spolupráca medzi útvarmi Komisie a colnými orgánmi členských štátov nevyhnutná na 

posilnenie ochrany rozpočtu EÚ pred takýmito podvodmi a na dosiahnutie ďalšieho rozmeru 

colnej únie. 

 

8. Aké opatrenia prijmete s cieľom predísť konfliktom záujmov a zabezpečiť vysoké 

etické normy v Komisii? 

Dodržiavanie zásad právneho štátu a riadne finančné hospodárenie sú základnými 

kameňmi EÚ. 

Konflikty záujmov medzi politickými a hospodárskymi subjektmi na úrovni EÚ a/alebo 

členských štátov môžu oslabiť ochranu finančných záujmov EÚ. Z vyšetrovaní úradu 

OLAF a vlastných audítorských správ Komisie vyplýva, že riziká sa nezmenšili, naopak, 

najnovšie zistenia poukazujú na značný počet verejných súťaží bez konkurenčných 

ponúk a ministrov, ba dokonca predsedu vlády v situácii konfliktu záujmov. Aké 

konkrétne opatrenia plánujete v tejto súvislosti prijať? 

S prihliadnutím na informácie zo služobných ciest na účely zistenia potrebných 

skutočností výbor CONT vyzval Komisiu, aby prioritne vypracovala jednotnú 

celoeurópsku stratégiu na predchádzanie konfliktom záujmov medzi politickými 

a hospodárskymi subjektmi vrátane. Jej súčasťou by mali byť stratégie kontroly ex ante 

a ex post. 

Výbor CONT chce tiež zabezpečiť vysokú úroveň etických noriem, pokiaľ ide 

o správanie komisárov a vymenúvanie vysokých štátnych úradníkov. Aké budú vaše 

ďalšie kroky na zriadenie nezávislého etického orgánu, ku ktorému sa zaviazala nová 

predsedníčka Komisie? 

Predovšetkým vyzval Komisiu, ako aj všetky európske inštitúcie, aby v prípade potreby 

preskúmali postupy vymenovávania, najmä pokiaľ ide o vyšších úradníkov 

a v náležitých prípadoch členov kabinetu, a aby prijali dodatočné opatrenia na zlepšenie 

transparentnosti, spravodlivosti a rovnakých príležitostí počas postupov 

vymenovávania. 

Výbor CONT takisto žiada Komisiu, ako aj všetky európske inštitúcie, aby pozorne 

monitorovali a prijímali potrebné opatrenia s cieľom zabrániť možnému opätovnému 

výskytu prípadov tzv. otáčavých dverí, ktoré sú veľmi škodlivé pre obraz Únie a jej 

inštitúcií. 

Aké konkrétne opatrenia prijmete na splnenie požiadaviek Európskeho parlamentu, 

pokiaľ ide o kódex správania členov Komisie a vymenovávanie vyšších úradníkov? 
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Ako sa zdôrazňuje v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, mali by inštitúcie EÚ 

fungovať otvorene a vo vzťahu k etike, transparentnosti a čestnosti bezchybne, ak majú mať 

Európania dôveru v našu Úniu. V súčasnom období plnom výziev je dôvera európskych 

občanov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Z týchto dôvodov považujem etiku za veľmi 

dôležitú a vážnu záležitosť. 

Uvedená otázka sa týka mnohých aspektov, z ktorých niektoré spadajú do môjho portfólia. 

Pokiaľ ide o konflikty záujmov, mojou prioritou bude dohliadať na širokú a koordinovanú 

činnosť Komisie. 

Nariadením o rozpočtových pravidlách sa od 2. augusta 2018 zaviedli posilnené pravidlá 

týkajúce sa konfliktu záujmov. Teraz sa uplatňujú na všetky spôsoby plnenia rozpočtu EÚ 

a na účastníkov finančných operácií a ďalšie osoby vrátane vnútroštátnych orgánov na 

akejkoľvek úrovni. Dodržiavanie pravidiel EÚ týkajúcich sa konfliktu záujmov v prípadoch, 

keď členské štáty čerpajú finančné prostriedky EÚ, je spoločnou zodpovednosťou členských 

štátov a Komisie. 

Komisia sa zaviazala, že bude sprevádzať a usmerňovať členské štáty pri uplatňovaní nových 

pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov. 

Po prvé, Komisia monitoruje platné vnútroštátne predpisy na riešenie situácií konfliktu 

záujmov. Konkrétne začala prieskum členských štátov o aktuálnom stave v tejto oblasti 

a predbežné výsledky predstavila na konferencii s vnútroštátnymi orgánmi. Komisia 

preskúma na základe posúdenia výsledkov prieskumu potrebu ďalších následných opatrení. 

Po druhé, Komisia aktualizuje usmernenia pre členské štáty na identifikáciu možných 

problémov a osvedčených postupov. 

Po tretie, Komisia rieši systémové nedostatky zaobchádzania s konfliktom záujmov 

v kontexte posudzovania vnútroštátnych systémov riadenia a kontroly. V súlade s uvedenými 

pravidlami môže Komisia vykonávať audity, ktoré môžu viesť k finančným opravám. 

A napokon, Komisia dôkladne skúma jednotlivé prípady uplatňovania nových pravidiel, na 

ktoré bola upozornená, vrátane sťažností, ktoré jej boli adresované. 

Dovoľte mi, aby som vás ubezpečil, že mojou najvyššou prioritou je chrániť rozpočet EÚ, 

pričom Komisia prijme všetky možné opatrenia v tejto oblasti. V tejto súvislosti sa vyčlení 

viac zdrojov na koordináciu činnosti útvarov Komisie, pokiaľ ide o otázky a prípady konfliktu 

záujmov, ako aj na vytvorenie užšieho vzťahu s členskými štátmi s cieľom riešiť prípadné 

problémy v skorom štádiu. 

Pokiaľ ide o všeobecný etický rámec pre členov Komisie aj zamestnancov, som presvedčený, 

že máme veľmi pevný a platný súbor etických hodnôt, zásad a pravidiel. Chcem potvrdiť 

svoje pevné odhodlanie zabezpečiť čo najlepšie vykonávanie všetkých týchto etických 

požiadaviek. Prísne dodržiavanie všeobecného etického rámca zo strany členov kolégia 

a zamestnancov, ako aj primerané následné opatrenia v prípade porušení, majú podľa môjho 

názoru zásadný význam. 

Pokiaľ ide o komisárov, kódex správania členov Európskej komisie sa po získaní stanoviska 

Európskeho parlamentu v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou zrevidoval v januári 2018. Kódex dopĺňa posilnené 
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pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov zavedené nariadením o rozpočtových pravidlách 

z roku 2018 a stanovuje normy, ktoré sú najprísnejšie v Európe. Pravidlá kódexu správania sú 

komplexnejšie ako príslušné pravidlá vo väčšine členských štátov. 

Som presvedčený, že kódex je vhodný na daný účel, pretože vychádza zo skúseností 

získaných v minulosti a poskytuje nám potrebné nástroje na riešenie prípadného konfliktu 

záujmu členov Komisie koherentnými spôsobmi. Európsky dvor audítorov uznal primeranosť 

tohto právneho rámca. V tejto súvislosti je predovšetkým dôležité sústrediť sa na jeho 

uplatňovanie. Určite by sme sa však mali s kódexom správania opätovne zaoberať po 

praktických skúsenostiach s novým kódexom. 

Pokiaľ ide o zamestnancov, služobný poriadok, ktorý musia dodržiavať všetci zamestnanci, 

obsahuje komplexný súbor etických povinností, ktoré sa ďalej posilnili počas reformy 

služobného poriadku v roku 2014. Treba sa osobitne zmieniť o nových ustanoveniach, ktoré si 

vyžadujú posúdenie konfliktov záujmov pri prijímaní zamestnancov do služobného pomeru 

alebo opätovnom začlenení zamestnancov po skončení pracovného voľna z osobných 

dôvodov, ako aj o ustanoveniach, ktoré výslovne riešia problém lobizmu a pôsobenia ako 

právny obhajca počas pracovného voľna z osobných dôvodov alebo po odchode z inštitúcie. 

Komisia berie vážne „jav otáčavých dverí“ a uznáva, že je dôležité spolupracovať 

s ombudsmankou, ktorá vedie od roku 2013 dve vyšetrovania v tejto veci. Európska 

ombudsmanka potvrdila pri ukončení svojho druhého vyšetrovania vo februári tohto roku, že 

Komisia má vysoké normy v oblasti etiky a transparentnosti a vyzvala Komisiu, aby naďalej 

išla príkladom. Samozrejme, zlepšenie je možné vždy a Komisia dôkladne preštuduje návrhy, 

ktoré ombudsmanka predložila a na základe ktorých by sa pravidlá podľa nej stali účinnejšími 

a tým aj zmysluplnejšími. 

V tejto súvislosti je právomocou zvolenej predsedníčky zabezpečiť, aby členovia Komisie 

plne dodržiavali kódex správania. Opakovane využijem príležitosti na to, aby som všetkým 

zamestnancom pripomínal etické pravidlá a zásady, ktoré sa na nich vzťahujú. Uplatňovanie 

etických zásad je predpokladom pre zachovanie náročných profesionálnych noriem vo 

verejných službách, musia však byť známe, jednoznačné a zrozumiteľné, aby mohli byť plne 

účinné. 

V tejto súvislosti podporím aj úsilie dezignovanej podpredsedníčky Jourovej, ktorú zvolená 

predsedníčka poverila spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou na zriadení 

nezávislého etického orgánu spoločného pre všetky inštitúcie EÚ. Spolupráca s ostatnými 

inštitúciami EÚ v tomto procese je kľúčom k úspechu. 

Verím, že existuje nový impulz na riešenie problémov v oblasti etiky spolu s novými nápadmi 

a novým odhodlaním. Zodpovedalo by to správe o etickom rámci troch inštitúcií EÚ 

(Európsky parlament, Rada, Komisia), ktorú v júli 2019 vydal Európsky dvor audítorov. 

V uvedenej správe, ktorá sa vzťahuje na členov aj zamestnancov, Dvor audítorov konštatuje, 

že tri inštitúcie podrobené auditu vo veľkej miere vytvorili primerané etické rámce, ale tiež 

identifikoval priestor na výmenu osvedčených postupov v etických otázkach. 

Politický prístup zvolený na dosiahnutie pokroku bude potrebné dôkladne posúdiť 

v spolupráci so všetkými dotknutými inštitúciami. Každá inštitúcia má vlastné pravidlá 

a nezávislosť, ktoré treba zohľadniť. Uvedomujem si, že tieto obavy vyjadrili Európsky 

parlament a Rada v roku 2000, keď Komisia navrhla vytvorenie medziinštitucionálnej 
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poradnej skupiny pre normy vo verejnom živote. Ide teda o citlivú a ťažkú otázku, ktorú 

budeme musieť dôkladne analyzovať vrátane otázky jej presného rozsahu. 

Pokiaľ ide o samostatnú otázku vymenúvania vyšších úradníkov, vzal som na vedomie 

žiadosti Európskeho parlamentu, aby Komisia prehodnotila svoje postupy. Všimol som si tiež, 

že od ostatných inštitúcií sa požaduje urobiť to isté. Komisár Oettinger písomne informoval 

30. augusta Výbor pre kontrolu rozpočtu o aktuálnom pokroku a súčasne uviedol niektoré 

návrhy, ktoré predložil na zváženie nastupujúcej Komisii. 

Viem, že medziinštitucionálny okrúhly stôl, ktorý sa konal v septembri minulého roka, dospel 

k záveru, že postupy uplatňované v rámci inštitúcií sú spoľahlivé a vhodné na daný účel. 

Okrem toho utvrdil Komisiu v jej názore, že v mnohých ohľadoch je lídrom pri uplatňovaní 

moderných, najnovších postupov pre výber vyšších úradníkov vrátane rozsiahleho využívania 

nezávislých hodnotiacich centier. Súčasný súborný dokument o politike týkajúcej sa vyšších 

úradníkov však pochádza z roku 2004 a prínosom by bola jeho čiastočná revízia s cieľom 

zahrnúť viacero rozhodnutí, ktoré kolégium prijalo v tejto oblasti, a zabezpečiť úplné 

zosúladenie so súčasnými operatívnymi usmerneniami. 

 


