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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? 

Narodil som sa po obnovení nezávislosti Litvy a vyrastal som v období, keď moja krajina 

podnikala prvé kroky k členstvu v Európskej únii. Európska myšlienka je preto v mojich 

génoch, nedokážem si predstaviť Litvu bez Európy. Pre mňa je Európa synonymom slobody 

a príležitostí. Vždy to bola moja motivácia. Využíval som výhody Európy od voľného 

cestovania a štúdia v iných európskych krajinách až po naplnenie mojich myšlienok 

v politike. Preto budem vždy stáť pri Európe a pracovať pre ňu v akejkoľvek pozícii, ktorú 

budem v budúcnosti zastávať. 

Moja politická kariéra sa začala, keď som bol zvolený za poslanca národného parlamentu 

v mojej rodnej mestskej časti Šeškinė vo Vilniuse, po tom, ako som navštívil približne 10 000 

domácností a stretával sa s ľuďmi z môjho volebného obvodu. Bolo mi cťou zastupovať ľudí 

nielen ako poslanec parlamentu, ale aj ako predseda hospodárskeho výboru a zároveň aj člen 

etickej komisie a vedúci delegácie v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 

(OBSE). 

Mal som okrem toho česť stať sa ministrom hospodárstva a inovácií v Litve. V tejto funkcii 

som sa zúčastňoval na zasadnutiach Rady pre konkurencieschopnosť a podporoval som 

iniciatívy na úrovni EÚ. Na vnútroštátnej úrovni mi táto pozícia umožnila predložiť viacero 

dôležitých iniciatív, ako napríklad inovačnú reformu, balík opatrení v oblasti digitalizácie 

priemyslu, jednu z prvých vnútroštátnych stratégií umelej inteligencie v EÚ, balík opatrení na 

naštartovanie rozvoja ekosystémov a stratégiu v oblasti vied o živej prírode. Pokiaľ ide 

o ekologické iniciatívy, mal by som spomenúť finančné nástroje, ktoré boli vyvinuté 

v spolupráci s inými ministerstvami s cieľom zvýšiť energetickú efektívnosť podnikania 

v Litve a prostredníctvom ekologických inovácií znížiť znečistenie. Som pevne presvedčený, 

že moje znalosti v oblasti priemyslu a inovácií budem môcť vo významnej miere uplatniť pri 

práci na výzvach v environmentálnej a námornej oblasti, pričom inovácia bude pri ich riešení 

kľúčová. 
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Som pevne odhodlaný zaistiť, aby sa myšlienka Európskeho ekologického dohovoru stala 

skutočnosťou, a to v súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky. Budem 

pomáhať pri plnení našich ambícií v oblasti klímy a zároveň vytvárať pracovné miesta 

a udržateľný rast. Predložím novú stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030, ktorá bude 

zameraná na všetko, čo sa týka sústavy Natura 2000, odlesňovania, degradácie pôdy, 

chránených druhov a biotopov a udržateľných morí a oceánov. Naše úsilie budem okrem toho 

viesť k naplneniu nášho spoločného cieľa dosiahnuť nulové znečistenie, ktorý si bude 

vyžadovať široký prístup, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia a vody, nebezpečné chemikálie, 

znečisťujúce látky, pesticídy a endokrinné disruptory. Budem sa zároveň usilovať usmerňovať 

snaženie venované novému akčnému plánu pre obehové hospodárstvo. Musíme urýchliť 

prechod Európy na obehový hospodársky model, ktorý je nevyhnutný v záujme dosiahnutia 

konkurencieschopnej a nadčasovej ekonomiky. Plne sa zasadzujem za prosperujúci 

a udržateľný rybolov a rozvoj modrého hospodárstva. Zameriam sa preto na úplné 

vykonávanie spoločnej rybárskej politiky a do roku 2022 pristúpim k jej vyhodnoteniu 

s cieľom určiť, ako riešiť otázky, ktoré v súčasnej politike nie sú dostatočne pokryté. 

Potrebujeme spoločnú rybársku politiku, ktorá funguje tak pre rybárov, pobrežné komunity, 

ako aj pre životné prostredie. EÚ je celosvetovým lídrom v oblasti správy oceánov. Chcem, 

aby sa naše zásady udržateľnosti uplatňovali v celosvetovom meradle, a budem na tom 

intenzívne pracovať. Okrem toho sa budem zasadzovať o vypracovanie nového prístupu 

k udržateľnému modrému hospodárstvu, ktoré by malo spájať všetky oblasti počnúc 

poznatkami o mori a morským výskumom až po námorné priestorové plánovanie, energiu 

z obnoviteľných zdrojov morí, modré investície a regionálnu námornú spoluprácu. 

Chcel som zdôrazniť dve dôležité zásady, ktorými sa bude riadiť moja činnosť, ak budem 

potvrdený vo funkcii komisára. Počas môjho mandátu zabezpečím, aby politiky v rámci 

môjho portfólia prispievali k spravodlivejšej spoločnosti a aby sa na nikoho nezabudlo. 

Ambiciózne politiky v oblasti klímy a životného prostredia samy osebe prinášajú väčšiu 

sociálnu spravodlivosť, pretože sú prínosné z hľadiska zdravia, kvality života a prosperity 

všetkých občanov. Chcem však urobiť ďalší krok s cieľom zabezpečiť, aby bola ekologická 

transformácia prospešná pre všetkých. Potrebujeme cielené opatrenia na zlepšenie odolnosti 

zraniteľných ľudí a komunít. Zásadný význam pre zabezpečenie sprievodných opatrení bude 

mať prijatie fondu pre spravodlivú transformáciu. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby boli 

naše politiky podložené dôkazmi. Dôležitou súčasťou tohto úsilia je silná vedecká základňa. 

Preto budem úzko spolupracovať s poskytovateľmi poznatkov, ako sú napríklad Európska 

chemická agentúra (ECHA) a Európska environmentálna agentúra (EEA) či vedecká obec 

všeobecne. Správne navrhnuté politiky založené na dôkladnom pochopení vedy 

a environmentálnych, hospodárskych a sociálnych vplyvov sa budú ľahšie vykonávať a budú 

väčším prínosom pre všetkých. 

Ako poslanec parlamentu a minister som bol veľmi otvorený, pokiaľ išlo o môj prístup 

k tvorbe politiky. Pravidelne som sa stretával so zástupcami svojho volebného obvodu, 

navštevoval som regióny v Litve a zároveň som využil každú príležitosť, ktorú nám prináša 

digitálny vek, aby som si vypočul názory občanov. Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, 

zaväzujem sa pokračovať v rovnakom trende: rozvoj spolupráce s Európskym parlamentom, 

návštevy členských štátov a stretnutia s ich obyvateľmi, ako aj podpora politík EÚ v rámci 

mojej zodpovednosti s využitím všetkých digitálnych nástrojov, čím sa zabezpečí viditeľnosť 

strategického programu Komisie v oblastiach v mojej zodpovednosti. 

Pevne verím v uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti. Ako minister som bol 

podporovateľom a propagátorom iniciatívy Women Go Tech, ktorej cieľom je zvýšiť účasť 

žien v oblasti IT a inžinierstva v Litve. Počet účastníkov tohto programu sa každý rok 



 

3 
 

zdvojnásoboval, v dôsledku čoho sa zvýšil počet žien, ktoré sa rozhodli pracovať 

v technologických spoločnostiach. Chcel by som pokračovať v podobnom duchu a začleniť 

rodové hľadisko do všetkých politických oblastí môjho portfólia v Európskej komisii. Máme 

len túto planétu a delíme sa o ňu všetci, preto si environmentálne výzvy a riešenia vyžadujú 

zapojenie všetkých Európanov, bez ohľadu na pohlavie, vek, náboženstvo alebo akékoľvek 

iné rozdiely. Osobitný význam pre naplnenie mojej agendy bude mať rodová perspektíva. 

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová zaradila rodovú rovnosť na popredné miesto 

svojho programu a zaviazala sa, že pôjde príkladom a vytvorí rodovo úplne vyvážené 

kolégium. Vo svojom tíme sa chcem riadiť rovnakou zásadou. Budem sa usilovať o vyvážené 

zastúpenie žien a mužov vo všetkých činnostiach, ktoré budú organizovať moje útvary 

(panelové diskusie, skupiny odborníkov). Interne zabezpečím, aby moje útvary presadzovali 

silnú politiku rodovej rovnosti. 

Pokiaľ ide o záruky nezávislosti, budem plne rešpektovať literu a ducha Zmluvy, a to najmä 

povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania akýchkoľvek pokynov od akejkoľvek 

vlády alebo inej inštitúcie, iného orgánu, úradu alebo subjektu. Budem zároveň dodržiavať 

kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje 

vyhlásenie o záujmoch je úplné a prístupné verejnosti a budem ho aktualizovať hneď, ako 

bude potrebná akákoľvek zmena. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

útvarov? 

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

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

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

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Som hrdý na to, že som súčasťou tímu zvolenej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. 

Svoju úlohu člena kolégia vnímam v úzkej spolupráci s ostatnými členmi kolégia. Ak budem 

potvrdený vo funkcii komisára pre životné prostredie a oceány, budem pracovať na tom, aby 

naše životné prostredie, modré hospodárstvo a odvetvie rybolovu predstavovali neoddeliteľnú 

súčasť Európskeho ekologického dohovoru. V tejto súvislosti budem úzko spolupracovať 

s výkonným podpredsedom zodpovedným za túto oblasť, ale aj s ostatnými členmi kolégia. 

Výzvy, ktorým čelíme v oblasti životného prostredia a oceánov, sa týkajú nás všetkých. Ak 

budem potvrdený vo funkcii komisára, budem sa usilovať o efektívne začlenenie priorít 

týkajúcich sa životného prostredia a biodiverzity do všetkých oblastí politík s cieľom 

zabezpečiť účinnú systémovú zmenu. Na splnenie našich klimatických a environmentálnych 

ambícií musíme zabezpečiť politickú súdržnosť a rovnako aj to, aby sa naše politiky 

vzájomne podporovali. 

Ako minister a poslanec národného parlamentu som vždy prikladal veľký význam 

parlamentnej činnosti. Preto verím v potrebu zabezpečiť primerané zapojenie Európskeho 

parlamentu, ak chceme, aby boli naše opatrenia ambiciózne a spĺňali očakávania našich 

občanov. Myslím si, že základom tejto zaangažovanosti musí byť zásada otvorenosti, 
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vzájomnej dôvery, efektívnosti a pravidelnej výmeny informácií. Ak budem potvrdený ako 

komisár, zabezpečím rozsiahlu spoluprácu s poslancami Európskeho parlamentu vo všetkých 

najdôležitejších projektoch môjho mandátu, a to pri plnom rešpektovaní zmlúv. Budem sa 

zodpovedať Európskemu parlamentu a želám si pravidelnú, prínosnú a konštruktívnu 

spoluprácu s výbormi ENVI, PECH či akýmkoľvek iným výborom. Spoluprácu 

s Parlamentom budem riadiť otvorene, transparentne a konštruktívne v záujme vybudovania 

vzťahov založených na vzájomnej dôvere. 

Takisto som plne odhodlaný vykonávať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku 

informácií stanovené v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Zvolená predsedníčka 

Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na legislatívnu iniciatívu. 

Zaviazala sa, že jej Komisia bude na uznesenia Parlamentu prijaté väčšinou poslancov 

reagovať prostredníctvom legislatívneho aktu v plnom súlade so zásadami proporcionality, 

subsidiarity a lepšej tvorby práva. Plne súhlasím s týmto cieľom a budem úzko spolupracovať 

s príslušnými výbormi s cieľom zabezpečiť, aby Komisia náležite konala v oblastiach, ktoré 

patria do mojej pôsobnosti. 

Viem, že poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom prehlbovania 

partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. V Lisabonskej zmluve sa stanovuje 

rovnosť Európskeho parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov a ja sa budem usilovať o to, 

aby boli Európsky parlament a Rada v súlade so svojimi príslušnými právomocami 

vyplývajúcimi zo zmlúv informovaní o všetkých prípadoch, na ktorých sa podieľajú obaja 

spoluzákonodarcovia. Rovnako sa zaväzujem pokračovať v konštruktívnej výmene informácií 

o medzinárodných rokovaniach v oboch častiach môjho portfólia. Prvým veľkým míľnikom 

pred nami je Konferencia zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite v roku 2020 

v Číne (COP 15). V tejto súvislosti zabezpečím, aby bol Európsky parlament pravidelne 

informovaný vo všetkých fázach tohto procesu. 

 

 

Otázky Výboru pre rybárstvo 

3. Aké sú vaše ambície na nasledujúcich päť rokov, pokiaľ ide o pokrok v oblasti politík 

udržateľného rybolovu a akvakultúry, dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou 

rybolovných zdrojov a dosiahnutie bezpečného a ziskového odvetvia rybolovu? 

Uvažovali by ste počas tohto funkčného obdobia o reforme spoločnej rybárskej politiky 

s cieľom lepšie zvládnuť súčasné výzvy? 

Som mimoriadne hrdý na to, že som bol požiadaný o vedenie portfólia životného prostredia 

a oceánov. V rámci tohto portfólia zostane ťažiskovou problematikou práve oblasť rybárstva. 

Budem sa odhodlane usilovať o to, aby spoločná rybárska politika plnila svoje spoločenské, 

hospodárske a environmentálne ciele a prinášala našim občanom udržateľnú obživu. 

 

Zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu na 

roky 2019 – 2024 zdôraznila, že by sme mali byť Úniou, ktorá sa usiluje dosiahnuť viac. 

Urobím všetko pre dosiahnutie prosperujúceho a udržateľného odvetvia rybolovu 

a akvakultúry EÚ. Viem, že pri uskutočňovaní tejto dôležitej úlohy môžem počítať s pomocou 

Európskeho parlamentu a v každom prípade budem spoluprácu s Výborom pre rybárstvo 

považovať za prioritu. Pre mňa ako dezignovaného komisára pre životné prostredie a oceány 

predstavuje udržateľný rybolov a akvakultúra neoddeliteľnú súčasť reakcie EÚ na globálne 

výzvy, medzi ktoré patrí vyšší dopyt po potravinách a zvýšený tlak na našu planétu 
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v dôsledku ľudských činností. EÚ už prešla dlhú cestu: čoraz viac sa nám napríklad darí 

zvyšovať mieru udržateľného hospodárenia s populáciami rýb alebo úspešne bojovať proti 

nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu na celom svete. Stále však máme 

veľa práce či už na domácej alebo medzinárodnej úrovni, kde EÚ musí ísť príkladom. 

 

Po prvé: ak dôjde k môjmu potvrdeniu vo funkcii, absolútnou prioritou v rámci môjho 

mandátu bude dôsledné vykonávanie spoločnej rybárskej politiky. Musíme dosiahnuť cieľ 

maximálneho udržateľného výnosu, zachovať zdravie našej planéty, ale aj zabezpečiť rozvoj 

našich pobrežných komunít. Dôkazy hovoria samy za seba: ak sú populácie rýb zdravé, rastú 

aj príjmy mužov a žien venujúcich sa rybárskej profesii, ako aj prosperita pobrežných 

spoločenstiev. Rok 2020 je v podstate prvým rokom, v ktorom sa musí s populáciami 

hospodáriť v súlade s cieľom maximálneho udržateľného výnosu. To si bude vyžadovať 

politickú vôľu a angažovanosť všetkých strán. Ak sa nám ešte na budúci rok nepodarí 

dosiahnuť cieľ udržateľného rybolovu, budeme musieť naše úsilie o to viac vystupňovať 

v záujme dosiahnutia tohto cieľa, ako aj podpory účasti mužov a žien v rybárskej profesii 

v danom procese. Plnenie týchto cieľov má osobitný význam v oblasti Stredozemného mora, 

kde sa nadmerne loví až 87 % populácií rýb, čo má negatívny vplyv nielen na ekosystémy, ale 

aj na živobytie a budúcnosť mužov a žien živiacich sa rybolovom. Komisár Vella vyslal 

v tejto súvislosti silný politický impulz a prijal záväzok týkajúci sa udržateľného rybolovu 

v spolupráci so všetkými pobrežnými štátmi v oblasti Stredozemného a Čierneho mora. Aj ja 

mám v úmysle kráčať rovnakým smerom a pritom plniť existujúce politické záväzky. Či už 

hovoríme o dosiahnutí maximálneho udržateľného výnosu v našich morských oblastiach, 

o plnení povinnosti vyloďovať úlovky alebo o boji proti nezákonnému rybolovu, musíme mať 

k dispozícii pravidlá týkajúce sa kontroly, ktoré sú vhodné na daný účel, a zároveň zabezpečiť 

rovnaké podmienky. V kontexte kontrolných mechanizmov je druhou stranou mince 

presadzovanie pravidiel, ktoré je nevyhnutnou podmienkou na dosiahnutie udržateľného 

rybolovu. Som odhodlaný prijať opatrenia zamerané na presadzovanie predpisov, a preto sa 

spolieham na vašu podporu a pomoc pri posilnení systému kontroly rybolovu v rámci jeho 

revízie, ktorá práve prebieha. Spomínaný systém nám okrem udržateľného rybolovu zároveň 

pomôže náležite oceniť prácu prevažnej väčšiny poctivých rybárov dodržiavajúcich pravidlá. 

Vďaka odhodlaniu našich mužov a žien v rybárskej profesii pôsobiacich predovšetkým 

v odvetví drobného rybolovu sa v mnohých častiach EÚ za posledné roky podarilo 

zaznamenať úspešný prechod na udržateľný rybolov. Ich úsilie by sa malo podporiť 

verejnými investíciami, a preto je mimoriadne dôležité čo najskôr schváliť nový Európsky 

námorný a rybársky fond na roky 2021 – 2027. 

 

Po druhé: v kontexte Európskeho ekologického dohovoru by som chcel využiť potenciál 

udržateľného lovu morských plodov v záujme realizácie stratégie týkajúcej sa udržateľných 

potravín známej ako iniciatíva „z farmy na stôl“. Vzhľadom na to, že rybárske flotily EÚ 

vylodia viac ako 5 miliónov ton rýb a v rámci odvetvia akvakultúry sa na trh umiestni 1,4 

milióna ton morských plodov , musíme splniť dôležitú úlohu, ktorou je zabezpečenie 

udržateľnej potravinovej bezpečnosti EÚ. V tejto súvislosti sa naše kroky sústredia na to, aby 

sa prostredníctvom udržateľnej stratégie v oblasti potravín zabezpečila široká paleta výhod 

pre všetkých, ako aj väčšia hospodárska udržateľnosť nášho odvetvia rybolovu a akvakultúry 

(vrátane odvetvia drobného rybolovu) a aby sa vďaka predmetnej stratégii minimalizovali 

negatívne vplyvy na morské prostredie. V rámci udržateľnej stratégie v oblasti potravín mám 

v úmysle zrevidovať súčasné strategické usmernenia Komisie v oblasti akvakultúry 

a pokračovať v implementácii piliera trhovej politiky v kontexte spoločnej rybárskej politiky, 

ktorý takisto zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii cieľov tejto politiky. 
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Po tretie: udržateľný rybolov sa na našich hraniciach nekončí. Naša flotila pôsobí vo všetkých 

moriach a oceánoch, pričom dovážame 60 % morských plodov z území nachádzajúcich sa 

mimo EÚ. Na pleciach teda máme veľkú zodpovednosť a EÚ musí aj naďalej zostať 

celosvetovým lídrom v oblasti udržateľného rybárstva a správy oceánov. V súlade s cieľmi 

OSN v oblasti udržateľného rozvoja sa musíme aktívne usilovať o riadenie rybolovu na 

základe vedeckých poznatkov a o zlepšenie kontroly v globálnom meradle, a to s využitím 

všetkých prostriedkov a fór: v rámci regionálnych rybárskych organizácií, globálnych 

orgánov, ako je napríklad Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo, alebo 

prostredníctvom dohôd o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu. Vzhľadom na 

skutočnosť, že podľa odhadov pochádza jedna pätina svetových úlovkov z nezákonného, 

nenahláseného a neregulovaného rybolovu, boj proti tomuto negatívnemu javu bude jednou 

z hlavných priorít môjho programu. Ide aj o zabezpečenie rovnakých podmienok pre našich 

mužov a ženy živiacich sa rybolovom. 

 

Po štvrté: mám v úmysle úzko spolupracovať s dezignovaným komisárom pre obchod 

s cieľom zabezpečiť, aby v rámci Svetovej obchodnej organizácie viedla Európa diskusie 

venované hľadaniu globálnej dohody o zrušení škodlivých dotácií pre rybolov, ktoré 

prispievajú k nadmernému a nezákonnému rybolovu, ako aj k nadmernej kapacite, a aby tak 

plnila svoj záväzok spočívajúci v realizácii cieľov udržateľného rozvoja. 

 

Pri hodnotení spoločnej rybárskej politiky, ktoré sa má uskutočniť do konca roku 2022, 

pozorne preskúmam, či je predmetná politika naďalej vhodná na daný účel spočívajúci 

v riešení súčasných a nových výziev, ktorým čelíme, ako sú zmena klímy, sociálno-

ekonomický rozvoj a iné oblasti. Bude nevyhnutné rozvíjať dialóg s naším odvetvím rybolovu 

a občianskou spoločnosťou, a preto mám v úmysle veľmi pozorne načúvať názorom všetkých 

zainteresovaných strán, v neposlednom rade počas svojich návštev v členských štátoch. Výbor 

PECH a všetky ostatné výbory Európskeho parlamentu, ktorých sa táto politika týka, budú pri 

hodnotení súčasnej spoločnej rybárskej politiky a pri úvahe o jej budúcom vývoji naším 

významným partnerom. 

 

 

4. Ako zabezpečíte a zlepšíte kontrolný postup a súlad dovozu produktov rybolovu 

a akvakultúry s právnymi predpismi EÚ, a to aj s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov? 

EÚ je najväčším svetovým obchodníkom s produktmi rybolovu a akvakultúry. V roku 2018 

dosiahol dovoz z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, 10-ročné maximum v objeme 26,5 miliardy 

EUR. Na jednej strane z toho pre nás vyplýva obrovská zodpovednosť voči našim občanom, 

ktorí sa na nás spoliehajú a očakávajú od nás, že dovoz týchto produktov bude bezpečný 

a v súlade s našimi právnymi predpismi. Na druhej strane sme vďaka tomu získali nástroje, 

ktoré našim obchodným partnerom umožňujú zosúladiť svoje postupy s našimi politikami 

a zásadami, napríklad pokiaľ ide o udržateľnosť a správu oceánov. 

Túto zodpovednosť preberáme v prvom rade tak, že zabezpečujeme, aby dovážané výrobky 

pochádzali z legálnych zdrojov. Už dnes máme k dispozícii veľa nástrojov, ktoré nám 

umožňujú v tomto smere konať, napríklad nariadenie o nezákonnom, nenahlásenom 

a neregulovanom rybolove alebo nariadenie o kontrole rybolovu. Dodávateľské reťazce 

v odvetví rybolovu sú však zložité a riziko bude existovať vždy. Preto si myslím, že musíme 

posilniť vysledovateľnosť v súvislosti s dovážanými produktmi, ale aj všeobecne v súvislosti 

s trhom EÚ. 

Dôležitú úlohu tu zohrávajú moderné technológie. Digitálne nástroje nám môžu pomôcť 

zabezpečiť dodržiavanie našich pravidiel, kontrolu zákonnosti úlovkov, súlad so spoločnou 
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rybárskou politikou alebo – v kontexte našej obchodnej politiky – s pravidlami týkajúcimi sa 

pôvodu. Pred niekoľkými mesiacmi bol spustený systém CATCH, celoeurópsky digitálny 

systém správy osvedčení o úlovkoch v prípade nezákonného, nenahláseného 

a neregulovaného rybolovu, ktorý má potenciál posilniť naše úsilie smerom k jednotnejším 

a účinnejším kontrolám dovozu produktov rybolovu. Ak budem potvrdený vo funkcii, budem 

v tejto záležitosti úzko spolupracovať s ostatnými komisármi zodpovednými za také oblasti 

politiky ako digitálna ekonomika a bezpečnosť potravín. 

Považujem za nevyhnutné zabezpečiť synergie a súdržnosť s ďalšími politikami EÚ, medzi 

ktoré patrí napríklad obchod, clá, hygiena a dokonca aj informovanosť spotrebiteľov. Naši 

občania tak budú môcť prijímať informované rozhodnutia založené na kvalite, bezpečnosti 

a udržateľnosti. Zároveň nám to pomôže pri znižovaní zbytočnej administratívnej záťaže, 

ktoré patrí medzi kľúčové zásady programu zvolenej predsedníčky. 

Ak dôjde k môjmu potvrdeniu vo funkcii, budem, samozrejme, v súvislosti s nezákonným, 

nenahláseným a neregulovaným rybolovom naďalej uplatňovať politiku nulovej tolerancie. 

EÚ je v tejto oblasti svetovým lídrom a naša politika sa v tejto súvislosti ukázala ako 

mimoriadne úspešná. Naši obchodní partneri vedia, že sa usilujeme o dialóg a vzájomný 

rešpekt bez ohľadu na preferenčný obchodný vzťah tretej krajiny s EÚ, no nebojíme sa 

v záujme presadzovania predpisov využiť našu trhovú silu. 

V tejto súvislosti sa domnievam, že je dôležité pokračovať v bilaterálnej spolupráci s našimi 

hlavnými podobne zmýšľajúcimi partnermi, ktorí sú často najväčšími dovozcami produktov 

rybolovu, s cieľom podnieť ich, aby skvalitnili svoje systémy kontroly dovozu a uplatňovali 

prístup podobný tomu nášmu. 

Takisto sa budem naďalej aktívne usilovať o zlepšenie vysledovateľnosti a transparentnosti na 

medzinárodnej úrovni. Tento cieľ možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom bilaterálnych 

obchodných dohôd či podpory multilaterálnych iniciatív, ako je napríklad celosvetová 

evidencia plavidiel vykonávajúcich rybolovné činnosti, ktorú vyvinula Organizácia OSN pre 

výživu a poľnohospodárstvo (FAO), alebo prostredníctvom uplatňovania medzinárodných 

nástrojov, medzi ktoré patria napríklad dobrovoľné usmernenia FAO týkajúce sa systémov 

dokumentácie úlovkov. 

Som presvedčený, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie transparentnosti aj v rámci trhu EÚ. 

Dokážeme tak zabezpečiť spravodlivejšiu konkurencieschopnosť produktov pochádzajúcich 

z EÚ v porovnaní s dovážanými produktmi, ale aj vybudovať dôveru spotrebiteľov. 

 

 

5. Pokiaľ ide o vaše portfólio, ako plánujete formulovať všeobecne politiky v oblasti 

životného prostredia a námorných záležitostí? 

V kontexte svojich politických priorít zvolená predsedníčka požiadala svoj tím komisárov (ak 

dôjde k ich potvrdeniu vo funkcii) o to, aby Európa zohrávala vedúcu úlohu pri ozdravovaní 

našej planéty, ako aj o splnenie cieľa, aby sa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. 

Sú to dve najväčšie výzvy súčasnosti a náš mandát bude mať rozhodujúci význam pri 

dosahovaní tohto cieľa. V centre pozornosti stoja práve svetové moria a oceány. Klimatická 

zmena a znečistenie majú už dnes vplyv na teploty morskej hladiny, spôsobujú okysľovanie 

našich oceánov a znižovanie koncentrácie kyslíka. Táto situácia má vplyv na biotopy, morské 

ekosystémy, populácie rýb, ako aj ich rozšírenie. V niektorých prípadoch ohrozuje prežitie 

druhov, ale môže mať vplyv aj na ľudí, ktorí sa rybolovom živia. 
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Ochrana morského prostredia, ktorá je úzko spojená so zmenou klímy, je globálnou výzvou. 

V najnovšej vedeckej správe Medzinárodného panelu o zmene klímy sa posudzuje celý rad 

alarmujúcich vplyvov zmeny klímy na oceány a pobrežné a polárne ekosystémy, ako aj na 

komunity, ktoré sú od nich závislé. Zistenia uvedené v tejto správe ešte viac posilnili moje 

presvedčenie, že EÚ musí byť v boji proti zmene klímy aj naďalej svetovým lídrom a klásť 

ešte silnejší dôraz na prepojenie medzi jej environmentálnymi politikami na jednej strane a jej 

námornými záležitosťami a rybárstvom na strane druhej. Mojou ambíciou bude čo najskôr 

odsúhlasiť celosvetovú dohodu o biodiverzite na šírom mori podľa Dohovoru Organizácie 

Spojených národov o morskom práve. 

Zachovanie nášho morského prostredia a jeho biodiverzity však nie je dobré iba z hľadiska 

prírody. Vďaka odolným a dobre spravovaným oceánom budú môcť naši rybári, ako aj naše 

pobrežné komunity pokračovať v činnostiach, od ktorých závisí ich živobytie. Považujem za 

nevyhnutné, aby sme v záujme splnenia našich ambicióznych cieľov v oblasti ochrany 

životného prostredia a udržateľnosti spolupracovali so všetkými zainteresovanými stranami 

a členskými štátmi. Na tento účel budem predovšetkým potrebovať pomoc Európskeho 

parlamentu. Preto sa zaväzujem, že zabezpečím nepretržitý dialóg s výborom PECH 

a všetkými ďalšími výbormi Európskeho parlamentu, ktorých sa táto politika týka, ako aj so 

širšou rybárskou komunitou. Takisto navštívim naše pobrežné komunity v celej Európe. 

 

Verím, že riadne vykonávanie spoločnej rybárskej politiky má zásadný význam z hľadiska 

udržateľného využívania našich morských zdrojov. Jednou z mojich priorít bude dosiahnutie 

maximálneho udržateľného výnosu a dôsledné vykonávanie povinnosti vyloďovať úlovky. 

Obe koncepcie sú odrazom správneho politického smerovania a pri ich vykonávaní by sme 

mali preukázať odvahu. Údaje neklamú: rybolov na udržateľnej úrovni viedol k rekordným 

ziskom našej flotily, a to je pre našich rybárov, ako aj európske pobrežné komunity prospešné. 

 

Rybolovné činnosti sa neuskutočňujú vo vákuu, a preto som odhodlaný ďalej posilňovať 

synergie medzi ochranou morského prostredia na jednej strane a zabezpečením udržateľných 

rybolovných postupov v rámci spoločnej rybárskej politiky na strane druhej. Som 

presvedčený, že tento prístup prináša vzájomný úžitok. Ďalším nástrojom, ktorý by som určite 

chcel podrobiť analýze z hľadiska rybolovu, ako aj životného prostredia, sú chránené morské 

oblasti. Chránené morské oblasti nestačí iba vytvoriť. Treba ich rozšíriť, lepšie prepojiť 

a účinnejšie spravovať v úzkej spolupráci so subjektmi, ktorých sa budú najviac dotýkať, 

a s dôsledným prihliadnutím na názory vedeckej obce. Napriek dôležitosti ochranných 

opatrení je nevyhnutné, aby ľudia venujúci sa rybárskej profesii, na ktorých tieto opatrenia 

môžu mať priamy vplyv, chápali, že tieto opatrenia sú zároveň hospodársky výhodné. Budem 

s odhodlaním pracovať na dosahovaní týchto cieľov. 

 

V časoch rastúcej hospodárskej súťaže v oceánskom priestore je nevyhnutné zabezpečiť 

udržateľné spravovanie našich morí a oceánov. Je preto čas posúdiť vykonávanie smernice 

o námornom priestorovom plánovaní, v ktorej sa od členských štátov vyžaduje, aby do marca 

2021 vytvorili námorné priestorové plány vychádzajúce z ekosystémov. Napríklad plány 

členských štátov, v ktorých sa do roku 2030 predpokladá štvornásobné zvýšenie výroby 

energie z obnoviteľných zdrojov na mori, majú zmysel v kontexte uhlíkovej neutrality, 

musíme však zabezpečiť aj to, aby sa tento cieľ realizoval súbežne s ochranou morského 

prostredia Európy. Ďalším spojivom medzi oblasťou životného prostredia a rybárstva je lepšia 

ochrana našich citlivých druhov v morskom prostredí. Som presvedčený o tom, že je 

nevyhnutné, aby na ochranu morských cicavcov, ako sú tulene či delfíny, morské vtáky alebo 

morské korytnačky, v praxi existovali zmierňujúce opatrenia týkajúce sa rybolovu vo 

všetkých európskych morských oblastiach. Nové nariadenie o technických opatreniach je 
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krokom správnym smerom, a preto sa plne zaväzujem prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré 

nám pomôžu posilniť odolnosť našich morských ekosystémov. 

 

Okrem toho musíme zintenzívniť snaženie zamerané na vykonávanie smernice o prístavných 

zberných zariadeniach, ako aj na uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov za rybársky 

výstroj s cieľom motivovať flotily k tomu, aby prinášali odpad a vyradené rybárske siete späť 

na pobrežie. V tomto dôležitom úsilí budem úzko spolupracovať s komisárom pre dopravu. 

 

Európsky námorný a rybársky fond poskytne pomoc pri financovaní zberu morského odpadu 

vrátane rybárskych výstrojov a odvetviu rybolovu tak pomôže aktívnejšie sa zapojiť do týchto 

iniciatív. Chcem, aby sa muži a ženy pôsobiaci v rybárskej profesii stali súčasťou ekologickej 

transformácie a aby v nej zohrávali kľúčovú úlohu. Moria a oceány poznajú veľmi dobre, 

a preto dokážeme uspieť len s ich podporou a zapojením. Ochrana morského prostredia je 

celosvetovou výzvou, ktorá je neoddeliteľne spätá so zmenou klímy. Ak dôjde k môjmu 

potvrdeniu vo funkcii, budem so všetkými zainteresovanými stranami a inštitúciami 

spolupracovať na rozvoji a využívaní prostriedkov, ktoré nám umožnia na túto výzvu úspešne 

reagovať. 

 

 

Otázky Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

6. Biodiverzita a odlesňovanie 

Vzhľadom na nedostatočný pokrok pri dosahovaní cieľov na rok 2020, ako zabezpečíte, 

aby EÚ plnila svoje ciele v oblasti biodiverzity a aby sa ochrana prírody odrážala vo 

všetkých oblastiach politiky EÚ vrátane SPP? Zaviažete sa k ambicióznej stratégii EÚ 

v oblasti biodiverzity do roku 2030 vrátane právne záväzných opatrení? Ako 

zabezpečíte na globálnej úrovni, aby Európa prevzala vedúcu úlohu pri presadzovaní 

ambicióznej medzinárodnej dohody, ktorá vedie k významnému a merateľnému 

pokroku na celom svete? Ako plánujete zabezpečiť, aby EÚ zintenzívnila svoju činnosť 

zameranú na zachovanie morských a pobrežných ekosystémov a čo urobíte pre splnenie 

záväzku EÚ zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a morské zdroje? Čo 

vykonáte v nasledujúcich mesiacoch na zintenzívnenie činnosti EÚ v rámci EÚ aj mimo 

nej s cieľom splniť celosvetový záväzok, že do roku 2020 sa zastaví odlesňovanie? Aké 

konkrétne kroky a legislatívne opatrenia by ste navrhli s cieľom zabezpečiť, aby žiadne 

výrobky uvádzané na trh EÚ neboli spojené s odlesňovaním a degradáciou 

ekosystémov? 
 

Biodiverzita a zdravé ekosystémy predstavujú kľúčovú podstatu odolnej prírody, života 

a prosperity ľudského spoločenstva, ako aj nášho hospodárstva. Hoci sa podarilo dosiahnuť 

určitý pokrok, je potrebné vynaložiť viac úsilia na riešenie bezprecedentnej straty 

biodiverzity, ktorej v súčasnosti čelíme. Zvolená predsedníčka sa zaviazala k „stanoveniu 

nových noriem v oblasti biodiverzity naprieč celým spektrom politík týkajúcich sa obchodu, 

priemyslu, poľnohospodárstva a hospodárstva“ a ja som pevne odhodlaný tieto ciele 

dosiahnuť. Bude si to vyžadovať začlenenie cieľov v oblasti biodiverzity do všetkých 

príslušných politík EÚ, ako aj politík členských štátov, pričom budeme vychádzať z iniciatív 

stanovených v politických usmerneniach. Napríklad v našich budúcich obchodných dohodách 

sa budú musieť stanoviť najvyššie normy ochrany životného prostredia. Obdobne vďaka 

úprave zamerania európskeho semestra tak, aby sa doň začlenili ciele OSN v oblasti 

udržateľného rozvoja, sa budeme usilovať o hospodársky rozvoj našich členských štátov 

s prihliadnutím na ochranu životného prostredia a biodiverzity. Ďalším príkladom je návrh 
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budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky: v kontexte prebiehajúcich rokovaní medzi 

spoluzákonodarcami je mimoriadne dôležité zachovať kľúčové prvky, vďaka ktorým budú 

môcť členské štáty podporovať poľnohospodárov pri prechode na udržateľné 

poľnohospodárstvo. Mám na mysli najmä ustanovenia týkajúce sa posilnenia kondicionality, 

ekologických systémov a vyčlenenia aspoň 30 % prostriedkov z 2. piliera na opatrenia 

v oblasti životného prostredia a klímy. Počítam s tým, že Európsky parlament je odhodlaný 

zasadiť sa za tieto mimoriadne dôležité ustanovenia. 

 

Bol som poverený úlohou zabezpečiť, aby na konferencii zmluvných strán Dohovoru 

o biologickej diverzite, ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Číne, Európa priviedla svet 

k dosiahnutiu ambicióznej dohody a predložila novú stratégiu v oblasti biodiverzity do roku 

2030. Konštatovanie, že prebiehajúcu stratu biodiverzity nedokážeme zastaviť, neprichádza 

do úvahy. Musíme uspieť. Preto sa budem v prvom rade usilovať o dosiahnutie cieľa v oblasti 

biodiverzity, ktorý predstavuje ekvivalent cieľa stanoveného v Parížskej dohode o zmene 

klímy, teda obmedzenie zvýšenia globálnej teploty na 1,5 °C, aby v záujme naplnenia tejto 

ambície celý svet spojil sily. 

 

V záujme splnenia svojho ambiciózneho cieľa na konferencii zmluvných strán v Číne bude 

EÚ musieť ísť príkladom. Preto ma zvolená predsedníčka požiadala, aby som urobil 

komplexnú analýzu všetkých oblastí počnúc sústavou Natura 2000, odlesňovaním či 

degradáciou pôdy až po chránené druhy a biotopy a udržateľné moria a oceány. V domácom 

kontexte to znamená zlepšenie udržateľnosti našich poľnohospodárskych a rybolovných 

postupov a riešenie environmentálnych vplyvov, ktoré má na svedomí spôsob výroby, 

distribúcie a spotreby potravín v Európe. Som zároveň presvedčený o tom, že vďaka našej 

ambícii získame úplne nový pohľad na stav našich pôd. Budeme musieť ďalej rozvinúť naše 

úvahy a kroky v záujme hľadania účinných riešení, ktoré budú inšpirované prírodou a budú 

slúžiť na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Napokon by som chcel dodať, že budem 

sledovať základný cieľ, ktorým je primerané financovanie všetkých uvedených opatrení, a to 

nielen prostredníctvom príslušných programov EÚ v oblasti verejného financovania, ale aj 

prostredníctvom mobilizácie súkromného kapitálu v rámci investičného fondu pre udržateľnú 

Európu, ktorý by mal v nasledujúcom desaťročí podporiť investície v objeme 1 bilióna EUR. 

 

Pri plnení cieľov nášho Európskeho ekologického dohovoru budem venovať mimoriadnu 

pozornosť ochrane morských a pobrežných ekosystémov a udržateľnému využívaniu našich 

oceánov. Strata morskej biodiverzity sa znepokojivo premieta do oslabeného ekosystému 

oceánu a jeho zhoršenej schopnosti odolávať narušeniam, prispôsobovať sa zmene klímy 

a fungovať ako globálny ekologický a klimatický regulačný mechanizmus. Mám v úmysle 

zamerať svoje pôsobenie v tejto oblasti na štyri hlavné pracovné priority. V prvom rade by 

som chcel zabezpečiť rozšírenie, lepšie prepojenie a efektívnejšie spravovanie našich 

chránených morských oblastí. Druhou ambíciou je naďalej sa usilovať o udržateľný rybolov 

s nulovou toleranciou voči nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu 

a odstraňovať neudržateľné rybolovné postupy. Treťou prioritou je pokračovať v boji za 

znižovanie znečistenia, a to vrátane morského odpadu, úniku živín, výskytu mikroplastov 

a podmorského hluku. Napokon by som chcel spomenúť potrebu lepšie využívať príslušné 

regionálne morské dohovory s cieľom zabezpečiť čistotu, zdravie a produktivitu našich morí. 

 

V súvislosti s lesmi sa budem usilovať o vykonávanie opatrení uvedených v nedávnom 

oznámení Komisie o odlesňovaní. 
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7. Obehové hospodárstvo 

Aké konkrétne opatrenia navrhnete na zníženie celkovej environmentálnej stopy výroby 

a spotreby v EÚ? Aké kľúčové opatrenia plánujete navrhnúť v novom akčnom pláne 

pre obehové hospodárstvo okrem riešenia problémov s využívaním zdrojov v textilnom 

a stavebnom priemysle a aký bude časový harmonogram týchto opatrení? Akú úlohu by 

malo podľa vás zohrávať biohospodárstvo EÚ a ako by ste posudzovali prípadné 

kompromisy medzi rastúcim sektorom biohospodárstva a vyšším tlakom na životné 

prostredie? Ste odhodlaný zasadzovať sa za netoxické obehové hospodárstvo s cieľom 

rozvíjať cykly netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako 

hlavný a spoľahlivý zdroj surovín? Aké ďalšie legislatívne a nelegislatívne opatrenia 

plánujete na riešenie problému znečistenia plastmi, najmä pokiaľ ide o plastové obaly? 
 

Žijeme vo svete obmedzených zdrojov, a preto musíme nájsť nové spôsoby výroby 

a spotreby, ktoré rešpektujú ekologické hranice našej planéty. Európa naďalej vytvára priveľa 

odpadu a mrhá zdrojmi, pričom v celosvetovom meradle stále rastie konkurenčný boj 

o obmedzené zdroje. V súčasnosti stále plytváme 88 % hodnoty výrobkov umiestnených na 

trh. Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová ma poverila úlohou vypracovať pod 

vedením dezignovaného výkonného podpredsedu Fransa Timmermansa nový akčný plán pre 

obehové hospodárstvo, ktorý bude kľúčovým prvkom Európskeho ekologického dohovoru. 

Mojím zámerom je rozšíriť doterajšie skúsenosti, a to najmä skúsenosti s prvým akčným 

plánom pre obehové hospodárstvo, a povýšiť transformáciu z lineárneho na obehové 

hospodárstvo na novú úroveň. Významne to prispeje k dosiahnutiu nášho cieľa, ktorým je 

klimaticky neutrálna Európa, ako aj k obohateniu našej priemyselnej stratégie, vďaka čomu 

budeme môcť čo najlepšie využiť príležitosti vyplývajúce z klimatickej transformácie. 

 

Musíme nájsť spôsoby, ako ešte viac znížiť environmentálnu stopu spôsobenú našou výrobou 

a spotrebou. Svoje úsilie zameriam na postupné zastavenie výroby a používania 

jednorazových výrobkov alebo výrobkov s krátkou životnosťou a na ich nahradenie 

trvanlivejšími výrobkami. V záujme dosiahnutia tohto cieľa preskúmam široké spektrum 

opatrení na dosiahnutie vyššej obehovosti v hospodárstve. Musíme sa aj naďalej usilovať 

o maximálne využitie potenciálu prístupu, v ktorom sa prihliada na životný cyklus výrobku. 

Budeme pri tom vychádzať z prvého akčného plánu pre obehové hospodárstvo. V prvom rade 

sa musíme zamerať na fázu výroby, napríklad prostredníctvom nových ekodizajnových 

prístupov a aktívnejšej podpory opätovného používania a opravovania výrobkov. Okrem toho 

musíme posilniť postavenie spotrebiteľov, predovšetkým tak, že im budeme poskytovať 

informácie, ktoré potrebujú pri rozhodovaní, a to napríklad prostredníctvom prijatia opatrení 

na zabezpečenie spoľahlivosti tvrdení týkajúcich sa životného prostredia. Mal by sa podporiť 

aj rozvoj kolaboratívneho hospodárstva, pokiaľ prispieva k environmentálnej udržateľnosti. 

V kontexte verejnej správy by sme mali lepšie využívať značný potenciál zeleného verejného 

obstarávania. Verejné orgány sa vďaka nemu stanú udržateľnými kupujúcimi, čím zároveň 

pomôžu usmerniť ponuku tak, aby sa orientovala na udržateľnejšie výrobky a služby. 

 

Mojím cieľom bude počas môjho mandátu dosiahnuť skutočnú zmenu súčasného modelu, 

teda predovšetkým prechod od recyklácie k predchádzaniu vzniku odpadu a k jeho 

minimalizácii. Pôjde o tretiu os mojej činnosti. Dohliadnem na to, aby sme urýchlene podnikli 

kroky na predchádzanie vzniku odpadu vrátane potravinového odpadu a ďalších významných 

tokov odpadu. V záujme úspešného dosiahnutia týchto cieľov musíme vytvoriť spoľahlivý 

rámec monitorovania slúžiaci na zhodnotenie pokroku a úzku spoluprácu so zainteresovanými 

stranami. Nakoniec sa zaväzujem zabezpečiť väčšiu podporu inovácií, ktoré sú v súvislosti 
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s obehovým hospodárstvom kľúčovou podmienkou pre rozšírenie spracovateľských odvetví, 

výroby, digitálnych technológií a nových podnikov. Prechod na udržateľné obchodné modely 

by mal priniesť nové príležitosti, a to najmä pre MSP. Popri tomto prechode musíme okrem 

presmerovania programov financovania do správnych prioritných oblastí využiť 

maximalizačný potenciál, ktorý prináša súkromné financovanie, a to najmä v rámci 

investičného plánu pre udržateľnú Európu. 

 

Z obehového hospodárstva môžu mať osoh všetky odvetvia a podniky. Naše opatrenia 

musíme prispôsobiť tak, aby riešili výzvy súvisiace so životným cyklom konkrétneho 

materiálu alebo výrobku. Okrem textilného a stavebného priemyslu preskúmam možnosti, ako 

riešiť problémy v ďalších zdrojovo náročných odvetviach, medzi ktoré patrí napríklad 

potravinárstvo či sektor informačných a komunikačných technológií. 

 

Naše biohospodárstvo predstavuje obnoviteľný segment obehového hospodárstva. Biologické 

zdroje sú síce obnoviteľné, ale vyčerpateľné. Preto podobne, ako je to v iných odvetviach, sa 

aj do biohospodárstva EÚ musia plne začleniť naše ciele udržateľnosti a obehovosti. Všetky 

sektory prvovýroby a všetky hospodárske a priemyselné odvetvia, v ktorých sa využívajú 

biologické zdroje, sa musia spoločne usilovať o dosiahnutie cieľov zastavenia straty 

biodiverzity a degradácie pôdy, a tak smerovať k nulovému znečisteniu a dosiahnutiu 

klimatickej neutrality do roku 2050. Tento cieľ dokážeme splniť len vtedy, ak základom 

nášho biohospodárstva bude udržateľná prvovýroba na súši i na mori, ako aj optimalizované 

využívanie biomasy. Kľúčom k udržateľnému biohospodárstvu je zachovanie a produktivita 

zdravých ekosystémov v moriach, oceánoch, lesoch a pôdach. Toto predsavzatie môžeme 

dosiahnuť len vtedy, ak vytvoríme synergie medzi našimi politikami v oblasti klímy 

a životného prostredia a našimi hospodárskymi nástrojmi a ak budeme naďalej riešiť priame 

a nepriame vplyvy spôsobené zmenou využívania pôdy. O plnenie tohto cieľa sa budem 

usilovať v úzkej spolupráci s mojimi kolegami. 

 

Zároveň som presvedčený o tom, že v záujme prechodu z lineárneho na obehové 

hospodárstvo na vyššej úrovni je nevyhnutné podporovať trhy s vysokokvalitnými 

druhotnými materiálmi. V tejto súvislosti bude na vytvorenie cyklov netoxických materiálov 

potrebné budovať dôveru v kvalitu druhotných materiálov, čo možno dosiahnuť zlepšovaním 

povedomia o nebezpečných chemických látkach a zlepšovaním ich kontroly. Musíme 

preskúmať, ako možno v rámci celého hodnotového reťazca sprístupniť informácie 

o prítomnosti chemických látok, ktoré vzbudzujú obavy, vo výrobkoch počas ich celého 

životného cyklu. Nebezpečné chemické látky obsiahnuté vo výrobkoch by sa mali nahradiť 

bezpečnejšími alternatívami a pri navrhovaní výrobkov by sa malo náležite prihliadať na 

toxickosť materiálov. Preto musíme zabezpečiť, aby subjekty zodpovedné za recykláciu mali 

dané informácie k dispozícii. Vďaka tomu by sa mohol recyklovaný odpad využívať ako 

spoľahlivý zdroj druhotných surovín. Prioritný význam v súvislosti s ambíciou, ktorá spočíva 

v dosiahnutí nulového znečistenia, bude mať širokospektrálny prístup s prihliadnutím na 

nebezpečné chemické látky, pesticídy a endokrinné disruptory. 

 

Napokon mi dovoľte, aby som vás v súvislosti so znečistením plastmi uistil, že riešenie tohto 

problému zostane počas môjho mandátu prioritou a že budem naďalej pokračovať v boji proti 

výskytu plastov v našich oceánoch. Bude potrebné nadviazať na pokrok dosiahnutý 

v súvislosti so znečistením plastmi a napredovať formou konkrétnych opatrení na boj proti 

mikroplastom. Predovšetkým budeme rázne konať v prípade mikroplastov úmyselne 

pridávaných do výrobkov. Chcel by som identifikovať príklady použitia plastov, kde by mohli 

biologicky rozložiteľné materiály predstavovať pridanú hodnotu pre životné prostredie, 
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a vytvoriť v tejto súvislosti jasný regulačný rámec. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby boli do 

roku 2030 plastové obaly ľahko opätovne použiteľné alebo recyklovateľné. Okrem toho 

musíme v súlade s právnymi predpismi o obaloch a odpade z obalov zabrániť nadmernému 

používaniu obalov a predchádzať vzniku odpadu z obalov. Na záver by som chcel dodať, že 

boj proti znečisteniu plastmi a používaniu jednorazových plastov by mal byť jednou 

z kľúčových priorít programu OSN a skupiny G7, ale aj prvoradým cieľom v rámci 

bilaterálnych vzťahov s našimi partnermi. Bez komplexných medzinárodných opatrení pod 

vedením EÚ nedokážeme uspieť. 

 

 

8. 8. EAP a stratégia nulového znečistenia 
 

Ako sa bude v rámci 8. environmentálneho akčného programu podporovať a realizovať 

Európsky zelený dohovor (aké priority, ciele, nástroje a opatrenia)? Aké konkrétne 

návrhy a opatrenia plánujete v rámci novej prierezovej stratégie nulového znečistenia 

a ako zabezpečíte, aby sa primerane začlenili všetky dotknuté sektory? Ako sa bude 

práca na stratégii zameriavať na prevenciu znečisťovania a ako bude odrážať zásadu 

predbežnej opatrnosti a zásadu „znečisťovateľ platí“? Pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia, 

aké okamžité opatrenia plánujete prijať s cieľom znížiť emisie pri zdroji – a to aj 

v odvetviach priemyslu, dopravy, poľnohospodárstva a vykurovania domácností – 

a zabezpečiť, aby sa vo všetkých členských štátoch dodržiavali existujúce normy EÚ 

v oblasti kvality ovzdušia, a zároveň s cieľom zaistiť zosúladenie právnych predpisov 

EÚ s najnovšími usmerneniami WHO, ktoré sa očakávajú v rokoch 2020/2021? 
 

Som si vedomý dlhej tradície spoločných programov Únie a jej členských štátov, ktoré sa 

týkajú európskej politiky v oblasti životného prostredia. V článku 192 zmluvy sa vyžaduje 

prijatie akčných programov pre životné prostredie. Verím, že tieto programy predstavujú 

potrebný spoločný záväzok a pochopenie výziev a cieľov našej environmentálnej politiky, 

ktoré odsúhlasili spoluzákonodarcovia. Majú význam z hľadiska zabezpečenia súdržnosti pri 

vykonávaní politiky EÚ v oblasti životného prostredia, ktoré je výrazne decentralizované. 

Podieľa sa na ňom Únia, členské štáty a regionálne a miestne samosprávy v súlade so 

zásadami subsidiarity a proporcionality. Na základe hodnotenia súčasného programu by mal 

nový environmentálny akčný program obsahovať ďalší náčrt cieľov vymedzených v kontexte 

Európskeho ekologického dohovoru a mal by v rozhodujúcej miere prispieť k účinnému 

vykonávaniu dohovoru v praxi. Prispeje to k plneniu cieľov OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja, za ktoré som zodpovedný. Napokon, budeme musieť monitorovať 

a vyhodnocovať dosiahnutý pokrok s cieľom zabezpečiť, aby sme pri realizácii programu 

pokračovali správnym smerom. 

Ako otec a občan sa mimoriadne zaujímam o kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, vody, ktorú 

pijeme, ako aj o vplyv chemických látok a priemyselných emisií na zdravie našich detí a nás 

všetkých. Tieto nebezpečenstvá majú stále neúmerný vplyv na zdravie najzraniteľnejších 

skupín obyvateľstva v Európe, a to aj napriek celkovému zlepšeniu kvality životného 

prostredia v Európe. Preto pri navrhovaní moderných politík v oblasti životného prostredia 

musíme zabezpečiť transformáciu, ktorá bude spravodlivá pre všetkých. V rámci tejto 

transformácie však nezačíname všetci na rovnakej štartovacej čiare, a preto je dôležité, aby sa 

na nikoho nezabudlo. Práve z tohto dôvodu, ako to už zdôraznila zvolená predsedníčka, hoci 

máme všetci rovnakú ambíciu, niektorí možno budú na to, aby sa dostali do cieľa, potrebovať 

individuálnejšie upravenú podporu. 

Zvolená predsedníčka ma poverila úlohou usmerňovať naše snahy o nulovú úroveň 

znečistenia. Ich realizácia si bude vyžadovať komplexný prierezový prístup, v rámci ktorého 
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sa budeme zaoberať všetkými pretrvávajúcimi zdrojmi znečistenia a ktorý budeme uplatňovať 

v úplnom súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a zásadou „znečisťovateľ platí“. Bez toho, 

aby som prejudikoval konečné rozhodnutie kolégia, verím, že sa musíme zamerať na tri 

hlavné oblasti. 

 

V prvom rade musíme posilniť opatrenia na riešenie problému znečistenia a jeho hlavných 

zdrojov a účinnejšie bojovať proti perzistentnej kontaminácii. Mojím cieľom je riešiť tieto 

otázky prostredníctvom konkrétnych iniciatív vo všetkých kľúčových oblastiach, v ktorých 

musíme bojovať proti znečisteniu. Napríklad v oblasti vodného hospodárstva sa musíme 

zamerať na nové alebo osobitne škodlivé zdroje znečistenia, ako sú živiny, mikroplasty 

a farmaká. Po druhé, musíme venovať pozornosť systémovým príčinám znečistenia a začleniť 

bezpečnosť a odolnosť vodných zdrojov do ostatných politík EÚ. Bez vyriešenia otázky 

používania pesticídov, ktoré sú kľúčovým faktorom znečisťovania vody a ovzdušia, 

nemôžeme našu ambíciu spočívajúcu v nulovom znečistení úspešne naplniť. V súčinnosti so 

stratégiou „z farmy na stôl“ by sme sa mali usilovať o zníženie závislosti od pesticídov 

a o stimulovanie zavádzania nízkorizikových nechemických alternatív. Pod vedením 

dezignovaného výkonného podpredsedu pre Európsky ekologický dohovor budem úzko 

spolupracovať s dezignovaným komisárom pre zdravie. 

 

Okrem toho musíme zintenzívniť implementačné úsilie v spolupráci s partnermi na všetkých 

príslušných úrovniach správy v záujme dosiahnutia hmatateľných výsledkov, ako aj v záujme 

podpory opatrení na zvýšenie informovanosti s cieľom urýchliť zmenu správania v celej 

spoločnosti. Musíme stimulovať spravodlivý prechod na menej znečisťujúce spôsoby 

prepravy, spotreby a výroby. Zaväzujem sa využívať všetky dostupné nástroje s cieľom 

zabezpečiť súlad v praxi dosiahnutých výsledkov s našimi právnymi záväzkami 

a očakávaniami našich občanov. 

 

Do tretice – bez mobilizácie verejných, ako aj súkromných financií nedokážeme úspešne 

naplniť ambíciu ukotvenú v Európskom ekologickom dohovore. V záujme realizácie tohto 

cieľa budem spolupracovať so svojimi kolegami zodpovednými za kohézny fond 

a poľnohospodárske fondy, ale aj s tými, ktorí sú zodpovední za investičný plán pre 

udržateľnú Európu, fond pre spravodlivú transformáciu a fond InvestEU, s cieľom zabezpečiť 

ich pomoc pri plnení našich priorít. 

 

Na záver, v súvislosti s otázkou kvality ovzdušia plánujem naše úsilie zamerať na štyri hlavné 

oblasti činnosti. Po prvé, poskytnem všetku možnú podporu našim členským štátom pri 

vykonávaní opatrení, ktoré sú povinné prijať s cieľom dosiahnuť svoje národné emisné stropy 

týkajúce sa látok znečisťujúcich ovzdušie. Členské štáty budú pri plnení svojich cieľov 

dramaticky znižovať pozaďové koncentrácie v okolitom ovzduší, vďaka čomu sa Európa vydá 

na cestu vedúcu k zníženiu vplyvov, ktoré má znečistenie ovzdušia na zdravie, na polovicu. 

Po druhé, budem obhajovať prístup nulovej tolerancie voči prekračovaniu noriem kvality 

ovzdušia v našich členských štátoch. Po tretie, budeme musieť riešiť otázku nášho právneho 

rámca v oblasti kvality ovzdušia s cieľom zabezpečiť, aby kvalita ovzdušia v EÚ spĺňala 

najnovšie odporúčania vedeckých inštitúcií a aby sa zlepšila schopnosť vnútroštátnych 

a miestnych orgánov konať rozhodnejšie v záujme čo najrýchlejšieho ukončenia 

prekračovania hodnôt znečisťovania ovzdušia. Na záver dodávam, že musíme riešiť problém 

znečistenia pri zdroji. Z tohto dôvodu budem napríklad úzko spolupracovať s mojím kolegom 

zodpovedným za oblasť energetiky s cieľom znížiť emisie z výroby energie a jej spotreby. 

Budem spolupracovať aj s kolegami zodpovednými za vnútorný trh a dopravu, aby sa celý 

systém mobility orientoval na ekologicky čisté a aktívne druhy dopravy, a to najmä 
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v mestských oblastiach s najväčšou koncentráciou znečistenia, vďaka čomu budú naši občania 

využívať realizovateľné a ekologické alternatívy. Budeme musieť ďalej znižovať emisie 

znečisťujúcich látok z poľnohospodárstva. Pri dosahovaní želaných cieľov nám pomôže 

vykonávanie ambicióznej spoločnej poľnohospodárskej politiky a budúcej stratégie „z farmy 

na stôl“. 


