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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Margaritis SCHINAS 

Nominovaný místopředseda na ochranu našeho evropského způsobu života 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k 

vytváření strategického programu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? Jak můžete 

Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná 

z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich 

povinností v rámci Komise? 

 

Důvěra v evropský projekt určovala můj život již od studentských let a po celou moji profesní 

dráhu, kterou jsem zcela věnoval službě v evropských orgánech. V době přistoupení mé země 

k Evropské unii jsem stál na začátku univerzitního studia a měl jsem pocit, že se jedná o 

výzvu mé generaci.  

 

Pokud bude moje nominace na člena sboru komisařů potvrzena, jsem odhodlán využít veškeré 

své zkušenosti a znalosti orgánů EU ve prospěch naší práce a se svými kolegy pracovat 

na plnění našeho společného programu. Mám bohaté zkušenosti jak v celé řadě politických 

otázek, tak pokud jde o fungování orgánů EU, z nichž budu moci čerpat. V Evropské komisi 

jsem pracoval téměř 30 let, většinou na vyšších vedoucích pozicích a v letech 2007 až 2009 

jsem byl poslancem Evropského parlamentu.  

 

V rámci různých funkcí, které jsem zastával, jsem měl příležitost přispět k tomu, co považuji 

za klíčové projekty pro Evropu v oblastech jako doprava, energetika, hospodářství, zdraví 

a spotřebitelé. A na pozici hlavního mluvčího Evropské komise v posledních pěti letech jsem 

získal přehled o všech oblastech činnosti Komise ve všech zemích Evropské unie. Během 

tohoto období se řešily především otázky migrace a bezpečnosti, stejně jako problematika 

zaměstnanosti, růstu, rozmanitosti a inkluzivnosti.  

 

Jako poslanec Evropského parlamentu jsem se důvěrně seznámil s jeho fungováním. To je pro 

člena sboru komisařů výhoda, neboť jsem pevně přesvědčen o významu odpovědnosti 

a pevných interinstitucionálních vztahů. Jako člen výboru BUDG jsem si byl v té době vždy 

vědom toho, jak důležité je spravovat peníze evropských daňových poplatníků strategickým 

a odpovědným způsobem – například když jsem byl zpravodajem pro financování programu 

Galileo a stínovým zpravodajem pro rozpočet EU na rok 2009. 

 

Budu-li potvrzen ve funkci místopředsedy, hodlám rovněž plně využít všech nabytých 

poznatků o evropských politikách coby vodítka v rámci mého portfolia. Například v první 

Barrosově Komisi jsem jako vedoucí kabinetu komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitelů 
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pracoval na tom, aby bezpečnost potravin zůstala jedním z charakteristických znaků Evropy, 

když jsem řídil závažné krize, jako bylo šíření ptačí chřipky, a pomáhal udržovat důležité 

obchodní vztahy v klíčovém odvětví evropského hospodářství. V oblasti veřejného zdraví 

jsem pracoval na podpoře členských států v boji proti chronickým onemocněním.  

 

Domnívám se, že člen sboru komisařů musí rovněž pomoci udržovat solidaritu, která je 

součástí DNA Evropské unie, a to zejména v dobách krize a v okamžicích, kdy to naše 

členské státy potřebují nejvíce. Například v druhé Barrosově Komisi jsem přímo na místě 

koordinoval činnost pracovních týmů Komise pro Řecko. Pomohli jsme řeckým orgánům 

zejména podrobně identifikovat technickou pomoc nezbytnou k tomu, aby se podpořilo úsilí 

Řecka o návrat k udržitelnému růstu a tvorbě pracovních míst, což se stalo možným díky 

solidaritě Unie. 

 

Tyto zkušenosti ve mně zanechaly hluboké znalosti fungování orgánů EU a mimořádný obdiv 

k výsledkům, jichž jsou schopny dosáhnout. Změnit svět můžeme jen společně – jednoduše 

tak, že ho nepřijímáme, jaký je, ale vidíme jej, jaký by mohl být. Tato myšlenka je zdrojem 

mé motivace.  

 

Jako místopředseda budu pracovat společně se členy své pracovní skupiny komisařů, se všemi 

příslušnými výbory Evropského parlamentu a spolupracovat s vládami členských států EU. 

Mám rovněž v úmyslu využít svých zkušeností v komunikaci s cílem zapojit se do dialogů 

s občany a v oblastech svého portfolia čerpat inspiraci z očekávání lidí. Mám v úmyslu 

nabídnout své znalosti z profesní dráhy úředníka EU, poslance EP, vedoucího pracovníka 

a člena úzkého týmu předsedy Komise s cílem pomoci novému sboru předložit program, který 

je politický a své zaměření čerpá z diskusí s orgány EU a z očekávání našich občanů.  

 

Základem naší práce s Evropským parlamentem jsou politické směry nově zvolené 

předsedkyně Ursuly von der Leyenové a já se zavazuji k tomu, že je budu po celou dobu zcela 

naplňovat. Úkoly v oblasti působnosti mého portfolia v pozici místopředsedy se týkají 

vzdělávání a kultury, zaměstnanosti, bezpečnosti, migrace a zdraví a rovnosti. Jejich 

spojujícím prvkem není nic jiného než lidé: obhajoba jednoduché, ale nezbytné zásady, 

že záleží na každém. Nikdo by neměl zůstat bez pomoci a všichni by měli mít přístup 

ke stejným právům a příležitostem. Budu-li potvrzen jako člen sboru komisařů, chci budovat 

Unii rovnosti, v níž by všichni měli přístup ke stejným právům a příležitostem. 

 

Budu prosazovat rovnost žen a mužů ve všech oblastech své odpovědnosti: koordinovat a 

prosazovat strategii pro rovnost žen a mužů; usilovat o podporu stejné odměny mužů a žen za 

stejnou nebo rovnocennou práci; podporovat rovný přístup ke zdravotní péči a vzdělávání 

a bojovat proti diskriminačním postupům v oblasti migrace v EU i v zahraničí. Sám jsem 

uplatňoval rovnost žen a mužů jako vedoucí pracovník i jako politik v týmech a politických 

oblastech, v nichž jsem měl možnost sestavit tým, a jsem odhodlán v tom pokračovat 

se svými budoucími spolupracovníky i v rámci politických návrhů, které budu předkládat jako 

místopředseda nové Komise.  

 

Pevně věřím v odpovědnost, Evropskému parlamentu jsem tudíž dal k dispozici své 

prohlášení o zájmech a zavazuji se, že budu plně dodržovat Smlouvu a Kodex chování 

komisařů. Budu – jako vždy ve své dlouholeté službě v orgánech EU – postupovat bez 

pokynů externích subjektů a s ohledem na základní práva a hodnoty, které z Evropské unie 

činí to, co je. 
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Zavazuji se k maximální transparentnosti. Zveřejním všechny své kontakty a jednání s 

profesními organizacemi nebo samostatně výdělečně činnými osobami ve všech věcech 

souvisejících s tvorbou a prováděním politik EU v souladu s platnými předpisy Komise. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší 

transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování 

postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde 

o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 

informace a dokumenty jako Radě? 

 

Úlohou místopředsedů je řídit a koordinovat. Svou úlohu spatřuji v koordinaci, v zajišťování 

pokynů a řízení, které by zaručily, že všechny oblasti Komise spadající do mé pravomoci 

budou spolupracovat na dosažení stejných cílů. Některé úkoly v oblasti působnosti portfolia, 

které mi jako kandidátovi na komisaře připadlo, osobně považuji za nejdůležitější oblasti 

činnosti Unie. A to proto, že prvkem, který všechny oblasti politiky v rámci mého portfolia 

spojuje, jsou lidé. Lidé jsou středobodem naší práce, jejímž cílem je zlepšení vzdělávání 

v Unii, naší práce v oblasti zdraví a našeho úsilí o zajištění bezpečnosti Unie a konsolidaci 

naší migrační politiky. Jedná se o oblasti, které se výslovně zaměřují na zlepšování 

každodenního života lidí v EU i mimo ni. Jedná se o oblasti, v nichž v mých očích Unie může 

skutečně dosáhnout hmatatelného zlepšení v praxi. Budu usilovat o to, aby se naše práce 

v těchto oblastech občanům nevzdalovala.  

 

Pokud jde o můj pověřovací dopis, považuji za svou úlohu místopředsedy přinést významnou 

přidanou hodnotu při koordinaci činnosti Komise ve třech hlavních oblastech: dovedností, 

vzdělávání a integrace; bezpečnostní unie a hybridních hrozeb a nového paktu o migraci 

a azylu, který kombinuje vnitřní a vnější politiky. 

 

Jako zástupce vedoucího kabinetu místopředsedy odpovědného za dopravu, energetiku 

a vztahy s Evropským parlamentem v Prodiho Komisi jsem se účastnil jednání 

o interinstitucionální rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí. Tato 

zkušenost formovala mou pracovní kulturu jak v Evropské komisi, tak i v Evropském 

parlamentu. Stálý, smysluplný dialog mezi Komisí a Evropským parlamentem je zásadní pro 

dodržování demokratických hodnot, na nichž je založena struktura Evropské unie. Ve svém 

novém postavení hodlám tuto kulturu plně rozvinout tím, že budu spolupracovat 

s Parlamentem v průběhu procesu tvorby politik a v rámci politického dialogu mezi oběma 

orgány, včetně pravidelného zapojení do parlamentních výborů, diskusí v rámci třístranných 

jednání a plenárních zasedání Evropského parlamentu. Pokud budu jmenován, mám v úmyslu 

navrhnout konkrétní harmonogram strukturálních dialogů se všemi výbory, které spadají 

do působnosti mého portfolia, ale také podporovat všechny komisaře pod mým vedením ve 

funkci místopředsedy, aby pravidelně činili taktéž, a stejně budu postupovat i v rámci 

zvláštních programů, které nám umožní pokročit v naší práci.  

 

Vždy a v rámci všech svých politických úkolů v Evropské komisi jsem se snažil udržovat 

úzké vztahy s Evropským parlamentem. Jako poslanec Evropského parlamentu jsem poznal, 

co znamená zastupovat a hájit zájmy svého volebního obvodu v kontextu celé Evropy a jak 

přenést evropskou dimenzi zpět do místních podmínek. To je zásada, kterou se bude řídit má 

každodenní činnost místopředsedy. Mám v úmyslu úzce spolupracovat se všemi výbory, 
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přičemž vidím přínos v tom, že s nimi budu moci diskutovat o všech aspektech, které jsou 

spojeny s mým portfoliem. 

 

Ze své osobní zkušenosti vím, jak nezbytné je, aby naše vztahy byly otevřené, transparentní 

a založené na vzájemné důvěře. Po celou dobu svého mandátu budu Evropskému parlamentu 

k dispozici, abychom spolu projednávali témata, která spadají do mé osobní působnosti. 

Rovněž zajistím, aby stejně postupoval můj kabinet, komisaři, útvary Komise a útvary, za 

které jsem odpovědný. 

 

Pokud jde o transparentnost, jsem si jako bývalý poslanec Evropského parlamentu plně 

vědom významu této problematiky, což ale neplatí jen v Bruselu. Zveřejním všechny své 

kontakty a jednání s profesními organizacemi nebo samostatně výdělečně činnými osobami ve 

všech věcech souvisejících s tvorbou a prováděním politik EU v souladu s platnými předpisy 

Komise. S Parlamentem budu spolupracovat transparentním způsobem, a zavazuji se tak činit 

prostřednictvím stálého dialogu, pravidelného podávání zpráv a výměny informací s poslanci. 

Rovněž zajistím, aby byl Evropský parlament pravidelně informován, zejména před 

významnými událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblastech, za něž jsem 

odpovědný. 

 

Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje právo Evropského parlamentu 

na iniciativu. Zavázala se, že Komise na parlamentní usnesení přijatá většinou jeho členů 

naváže legislativním aktem, a to při plném dodržování zásad proporcionality, subsidiarity 

a zdokonalení tvorby právních předpisů.  

 

Tento cíl plně podporuji a v rámci úsilí o prohloubení partnerství s Evropským parlamentem 

budu coby součást příštího sboru komisařů úzce spolupracovat s Parlamentem ve všech fázích 

projednávání usnesení podle článku 225 SFEU. Zavazuji se úzce spolupracovat s příslušnými 

parlamentními výbory a být aktivní a přítomen při přípravě usnesení podle článku 225 SFEU. 

Pevně věřím, že se tím zlepší dialog, posílí důvěra a smysl pro spolupráci na dosažení 

společného cíle.  

 

Závěrem se rovněž zavazuji, že pomohu zajistit, aby v případě usnesení přijatých 

Parlamentem v oblastech spadajících do mé pravomoci Komise následná opatření přijala do 

tří měsíců v souladu s rámcovou dohodou.  

 

Tam, kde se pravomoci Evropského parlamentu a Rady shodují, se plně zavazuji provádět 

ustanovení rámcové dohody a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů, což znamená, že jsem připraven poskytnout Parlamentu informace a dokumenty za 

stejných podmínek jako Radě. 

 

Otázky Výboru pro kulturu a vzdělávání: 

3. Jak byste definoval „evropský způsob života“ s ohledem na rozmanitost národních 

kultur v rámci EU? Jaké jsou vaše politické priority v oblastech vzdělávání, kultury 

a sportu? Jak posuzujete význam a viditelnost programů financování zaměřených na 

vzdělávání, kulturu a sport? Co soudíte o interakci mezi různými politickými oblastmi 

a programy? Jak se může doplňovat například politika v oblasti vzdělávání s politikou 

v oblasti kultury? Jakým způsobem konkrétně zajistíte, aby EU prosazovala inkluzivní 

celoživotní vzdělávání a získávání dovedností s významným rozměrem mobility? 
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Jednotlivé členské státy mají různé přístupy k výuce o EU. Myslíte, že by bylo vhodné 

mít společné nástroje EU na podporu členských států? 

 

Smlouva nám připomíná, že Evropská unie je založena na úctě k lidské důstojnosti 

„ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, 

spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů“. Být Evropanem pro mě znamená 

respektovat naši rozmanitost a podporovat způsob života, který prosazuje tyto hodnoty 

začleňování a solidarity. Být Evropanem též ve své podstatě znamená ochranu nejvíce 

zranitelných osob ve společnosti, doma i v zahraničí.  

 

Rozmanitost kultur v členských státech a jejich regionech je naším společným dědictvím, jež 

nás činí Evropany. Evropskou kulturu obdivují na celém světě. Mělo by nás to těšit, ovšem 

kulturu též musíme chránit. Náš evropský způsob života znamená respektovat a podporovat 

nám vlastní rozmanitost a pluralismus, hájit naše společné kulturní dědictví a povzbuzovat 

další dynamiku a kreativitu přeshraniční spolupráce. 

Úkoly v oblasti působnosti mého portfolia zahrnují řadu oblastí, od vzdělávání a kultury přes 

bezpečnost a migraci po zdraví a rovnost. Tyto oblasti mohou napomoci vytvářet inkluzivní, 

spravedlivou a pulzující Evropu, která bude pro životy lidí skutečným přínosem. Udělám vše, 

co je v mých silách, aby politiky EU tu byly za tímto účelem. 

 

Vzdělávání, kultura a sport se týkají investic do lidí a zapojení občanů v celé Unii. Jde rovněž 

o podporu inovací. Mým cílem bude tyto politiky sblížit v zájmu evropských občanů. 

Spoluprací napříč jazyky, hranicemi a obory můžeme společně dosáhnout skutečného zlepšení 

při řešení společenských výzev a nedostatku kvalifikovaných pracovníků, kterým čelíme. 

Vzdělávání, kultura a sport mohou zlepšit naše dobré životní podmínky, podpořit sociální 

začleňovaní a pomoci vytvářet pracovní místa a stimulovat růst. Mezi koncepce, které 

musíme dále rozvíjet, patří vzdělávání pro kulturu a jejím prostřednictvím, jakož i kultura 

ve vzdělávání. Jsem odhodlán využívat tyto politiky zejména k tomu, aby lidé cítili, že jsou 

součástí této společnosti, a disponovali znalostmi, životními zkušenostmi a dovednosti 

potřebnými k dosažení prosperity. Mou prioritou bude zajistit, aby nebyla opomenuta žádná 

demografická skupina – ať již jde o mládež, výdělečně činné osoby, jež si musí osvojit nové 

dovednosti, nebo o dospělé. 

V oblasti vzdělávání politické směry zdůraznily, že je třeba obnovit dynamiku probíhajícího 

úsilí o vytvoření Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025, jenž by byl inkluzivnější a 

přístupnější. Musíme zajistit skutečný pokrok při podpoře přístupu k vysoce kvalitním 

systémům vzdělávání a odborné přípravy založeným na inovacích. Budu spolupracovat 

s komisařkou pro mládež a inovace, komisařem pro pracovní místa a komisařkou pro rovnost, 

aby byly odstraněny a překonány překážky, které brání volnému pohybu studujících, a byla 

podporována přeshraniční mobilita ve vzdělávání i spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné 

přípravy. Nový program Erasmus bude jednotlivcům, organizacím a institucím i členským 

státům skýtat příležitosti k tomu, aby se vize Evropského prostoru vzdělávání stala 

skutečností: přesně z tohoto cíle vycházela i nově zvolená předsedkyně, když podpořila výzvu 

Parlamentu ke ztrojnásobení rozpočtu programu Erasmus.  

Kultura může s ohledem na sociální, demografickou a technologickou transformaci přispívat 

k vytváření pocitu sounáležitosti. Podle údajů Eurostatu se však kulturních aktivit neúčastní 

více než třetina Evropanů. Oblast kultury proto potřebuje naši aktivní podporu. Naše 

zavedené politiky se již na dosažení tohoto cíle velkou měrou zaměřují. Aby však došlo ke 
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zvrácení výše uvedeného negativního trendu, pokud jde o účast na kulturním životě v EU, 

bude nezbytné navýšit objem financování programu Kreativní Evropa.  

Co se týče sportu, bude jednou z mých priorit využít jeho přínosů jako jednotícího prvku naší 

společnosti v jednotlivých komunitách členských států. Sport může mít na společnost 

pozitivní vliv z hlediska zdraví, sociálního začleňování a rovnosti žen a mužů. Musíme zajistit 

využití tohoto potenciálu, což rovněž znamená podnikat kroky na nejnižší úrovni.  

V politice EU se musí odrážet vzájemně obohacující působení kultury a vzdělávání. Politiky 

v oblasti vzdělávání a kultury hrají stěžejní úlohu při podpoře aktivního občanství 

a společných hodnot. Kombinací obou oblastí politiky se násobí dopad na vytváření pocitu 

sounáležitosti. Prostřednictvím programu Erasmus+ bude Evropská komise financovat 

mezikulturní výměny mezi studenty a podporovat jejich účast na dobrovolnické činnosti 

a vzdělávacích projektech v oblasti kulturního dědictví. 

Musíme posílit své vzdělávací modely, abychom zajistili, že se Evropané v průběhu celého 

svého života učí a dále vzdělávají. V naší rychle se měnící ekonomice a společnosti musíme 

lidem pomáhat, aby byli na změnu připraveni a přizpůsobili se novému prostředí – nejzjevněji 

potřebám v digitální oblasti. Významnou roli celoživotnímu učení společně dodává 

strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, Evropský 

prostor vzdělávání, agenda dovedností pro Evropu a program Erasmus+. Předškolní a školní 

vzdělávání, vysokoškolské vzdělávání, odborné vzdělávání a příprava, vzdělávání dospělých 

– to všechno jsou základní prvky vzdělávání, jež je přínosem pro občany i pro společnost jako 

celek. Domnívám se, že můžeme dále pracovat na tom, abychom lidem pomáhali snáze 

přecházet mezi různými odvětvími vzdělávání a kontexty učení. Lze to učinit například tak, že 

se lidem poskytnou osvědčené postupy, aby pokračovali ve vzdělávání a odborné přípravě 

v různých fázích své profesní dráhy, a že se posoudí, jak mohou systémy vzdělávání 

a odborné přípravy sloužit k individualizovanějším směrům vzdělávání a odborné přípravy, či 

že dojde k uznávání studijních výsledků dosažených mimo prostředí formálního vzdělávání.  

 

Budu usilovat o zajištění větší dostupnosti pro všechny složky společnosti, zejména pro 

příslušníky menšin a osoby se zdravotním postižením. Musíme též zvýšit naše úsilí v oblasti 

rozvoje dovedností, předvídání potřeb v oblasti dovedností a vnímání vlastních dovedností. 

To nám umožní lépe určovat chybějící dovednosti, doplnit tyto mezery a podporovat 

zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci. Součástí tohoto úsilí by mělo být přezkoumání 

individuálních vzdělávacích účtů pro osoby v produktivním věku. Velice se těším 

na spolupráci s komisařkou pro inovace a mládež a komisařem pro pracovní místa, jež nám 

umožní v této agendě pokročit. 

 

Plně respektuji právo členských států na uspořádání jejich vzdělávacího systému, nicméně se 

domnívám, že se můžeme více zasadit o to, aby byla podporována výuka o EU. Jedním 

krokem by mohlo být poskytnutí společných nástrojů EU na podporu členských států při 

určování příslušných školních osnov, jakož i nástrojů na pomoc učitelům při výuce. 

Na základě vynikajících zkušeností s akcí programu Jean Monnet v oblasti vysokoškolského 

vzdělávání bych byl pro novou iniciativu, jež by se zabývala podporou členských států při 

sdílení větších znalostí o Evropské unii. 

 

Skutečností je, že potenciálu k dosažení pokroku v této oblasti nelze dosáhnout, nebudeme-li 

mít nezbytné finanční prostředky. Do budoucna potřebujeme silné a ambiciózní programy 

financování. Rovněž je zapotřebí rychle dosáhnout dohody o budoucích programech 

Erasmus+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa a vyvarovat se tak nedostatku 
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finančních prostředků v roce 2021. Rovněž využiji veškeré své zkušenosti v oblasti 

komunikace, abych zajistil, že budeme více komunikovat navenek, zvyšovat povědomí o tom, 

jak mohou lidé využít příležitostí, které EU nabízí, a budu též pracovat na tom, aby tyto 

příležitosti byly pro všechny přístupnější a inkluzivnější.  

 

 

4.  Jakožto místopředseda jste odpovědný za celou řadu politických oblastí, které 

spadají do portfolií různých komisařů. Jak budete spolupracovat například 

s komisařkou pro inovace a mládež při zajišťování toho, aby EU měla koordinovaný 

přístup ke vzdělávání, kultuře a sportu? Jak bude koordinace v rámci Komise 

fungovat? Jste konkrétně odpovědný za Evropský sbor solidarity a iniciativu 

DiscoverEU, která je na základě návrhu Komise součástí programu Erasmus+. Jak 

zajistíte účinný a koordinovaný přístup k provádění těchto programů? 

 

Nově zvolená předsedkyně jasně stanovila úlohu místopředsedů a komisařů v rámci 

dynamického přístupu „mezirezortní spolupráce“. Velké množství našich politik spolu 

vzájemně souvisí, což znamená, že výsledků můžeme dosáhnout, pouze pokud budeme svoji 

činnost realizovat přes hranice jednotlivých politik a zavedeme systémy pro plné využití 

těchto synergií. Útvary Evropské komise jsou v oblastech své působnosti centry excelence, 

ovšem v důsledku organizace práce jsou mnohdy umístěny do různých oddělení. Budu-li 

potvrzen ve funkci místopředsedy, budu vycházet ze svých důkladných znalostí o činnosti 

Komise s cílem koordinovat oblasti politiky týkající se začleňování, jež přísluší komisařce pro 

inovace a mládež, komisaři pro pracovní místa a komisařkám pro rovnost a zdraví. To nám 

umožní plnit naše priority v kolegiálním a tvůrčím duchu.  

 

V institucích jsem často zastával funkce, které vyžadovaly koordinaci a spolupráci s různými 

odděleními a členy sboru komisařů. Hodlám pracovat otevřeně a v duchu spolupráce, 

přispívat k určování priorit a zajišťovat konkrétní výsledky. Komise má značné zkušenosti 

s využitím funkce místopředsedů, kteří pomáhají řídit a koordinovat práci spíše na základě 

politických priorit než institucionální hierarchie, což se ukázalo jako účinný způsob k 

odstraňování bariér a práce napříč portfolii a týmy. Svoji úlohu vidím jak v zajištění 

doplňkovosti a soudržnosti mezi různými oblastmi politik a ve využití synergií mezi portfolii, 

tak v poskytování přidané hodnoty podporou oblastí politiky, jež budu koordinovat. Skupinu 

komisařů, jíž budu předsedat, využiji jako fórum pro zajištění celkového strategického vedení 

za tímto účelem.  

 

Jedním z mých hlavních úkolů bude zajistit, aby budoucí Evropský sociální fond+ a fond 

Erasmus+ posilovaly sociální začleňování, podporovaly ty nejpotřebnější a pomáhaly 

zvyšovat pracovní mobilitu v celé EU. Při provádění programů Erasmus, DiscoverEU 

a Evropský sbor solidarity je nezbytné zastávat koordinovaný přístup. Na základě více než tří 

desetiletí zkušeností s programem Erasmus a jeho předchůdci jsme vytvořili pevný systém, 

který funguje a je realizován zčásti na vnitrostátní a zčásti na evropské úrovni. Nastal čas 

program Erasmus posunout na další úroveň a pomoci mu oslovit všechny občany. O 

příležitostech programu je třeba informovat v našich regionech, v místních komunitách, ale i v 

rámci různých skupin, abychom zajistili, že v programu se budou odrážet zásady rozmanitosti 

a začleňování, jež jsou vlastní evropské společnosti. Evropský sbor solidarity je sice 

novějšího data, ale využívá zkušeností programu Erasmus. Hodlám zajistit, aby tento program 

rychle pokročil a přinesl v následujících letech hmatatelné výsledky. Postarám se o to, 

abychom programů Erasmus, DiscoverEU a Evropský sbor solidarity využili k posílení 

postavení naší mládeže a nabídli nové příležitosti k mobilitě. V rámci budování Unie rovnosti 
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se rovněž budu zasazovat o to, aby se programy Erasmus a DiscoverEU staly přístupnější 

a inkluzivnější, a věřím, že lze doplňkovost s Evropským sociálním fondem+ využít k tomuto 

účelu lépe. 

 

 

5.  Jste pověřen dohledem nad vzděláváním, kulturou, sportem a začleňováním 

migrantů a uprchlíků. Co soudíte o úloze vzdělávání, kultury a sportu při budování 

evropského pocitu sounáležitosti a soudržných komunit a při podpoře začleňování 

menšin, migrantů a uprchlíků s ohledem na různorodá prostředí, z nichž pocházejí? 

Které programy a politické nástroje EU v oblasti vzdělávání, kultury a sportu pomáhají 

tento cíl naplnit a která opatření jsou případně nezbytná do budoucna?  

Domnívám se, že součástí nového úsilí o začleňování ve všech oblastech musí být silný 

a obnovený impuls k další integraci a začlenění migrantů a uprchlíků. Být Evropanem 

znamená být otevřen světu, otevřít své srdce i domov spoluobčanům, kteří měli méně štěstí, a 

vůbec všem, kteří žijí v naší společnosti. Naléhavé požadavky vyplývající z demografie a 

potřeb trhu práce jsou rovněž silným argumentem pro větší legální migraci a sladění 

nabízených a požadovaných dovedností. Integrace má klíčový význam pro lidi přicházející 

do Evropy, pro místní komunity a pro dlouhodobé zdraví naší společnosti a našeho 

hospodářství. Pokud skutečně chceme pomoci rozkvětu naší společnosti i hospodářství, 

musíme podporovat každého, jenž tvoří součást této společnosti, přičemž začleňování je pro 

všechny právem i povinností.   

Pro úspěšnou integraci migrantů a uprchlíků má stěžejní význam vzdělávání a odborná 

příprava, rozvoj dovedností a kompetencí. Znamenají pro tyto lidi pomoc při usazování v 

novém prostředí a přispívají k jejich prosperitě a zapojení. Školy, muzea, kulturní centra 

a sportovní hřiště lze jasně označit za místa, kde dochází k vytváření komunit. Právě na těchto 

místech se v každém městě a vesnici scházejí a navazují vztahy rodiny a sousedé. Začlenění je 

pro nově příchozí migranty a uprchlíky přínosné mnoha způsoby: pomáhá jim učit se jazyk 

hostitelské země, vybudovat si sociální síť, využít stávající a osvojit si nové dovednosti a 

hlouběji porozumět kultuře a hodnotám příslušné komunity. 

Zapojení do vzdělávací, kulturní a sportovní činnosti na místní úrovni lidi sbližuje. Napomáhá 

bojovat proti xenofobii, vyloučení a argumentaci typu „my versus oni“. Umožňuje migrantům 

i hostitelským komunitám co nejlépe využít dostupných dovedností: takřka čtvrtina migrantů 

je vysoce kvalifikovaná, avšak mnohdy tito lidé nemohou své dovednosti využít. Víc než 40 

% těchto lidí má příliš vysokou kvalifikaci na práci, kterou odvádějí. Tento potenciál si 

nemůžeme dovolit promarňovat. Stejně tak má téměř pětina migrantů pouze základní školní 

vzdělání a potřebuje další podporu.  

EU může pomáhat s podporou úsilí členských států v této oblasti. Ve stávajícím akčním plánu 

pro integraci státních příslušníků třetích zemí z roku 2016 jsou společně uvedena opatření 

z oblastí, jako je vzdělávání, začlenění na trhu práce a aktivní účast / sociální začleňování. 

Musíme se poučit z úspěšných příkladů při provádění tohoto plánu a zamyslet se nad tím, jak 

tuto činnost dále rozvíjet.  

V oblasti vzdělávání již program Erasmus+ podporuje členské státy ve vzájemném učení 

a rozvoji inovativních postupů ve vztahu ke vzdělávání, mládeži a sportu. V rámci tohoto 

programu se vzdělávací instituce, mládežnické organizace a sportovní kluby společně podílejí 

na provádění společných projektů. Program podporuje mobilitu a výměnu a díky fungování 

on-line pomáhá učitelům šířit mezikulturní dialog ve třídě. Program DiscoverEU posiluje v 

mladých lidech pocit sounáležitosti s Evropskou unií, neboť jim skýtá nové příležitosti 
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k objevování evropského kulturního dědictví. Do budoucna bych si též přál, aby byla v tomto 

programu dále rozvíjena jeho učební a kulturně vzdělávací složka. Skutečnost, 

že do programu DiscoverEU se již přihlásilo zhruba 275 000 mladých lidí, svědčí o 

opravdovém zájmu o přeshraniční poznávání. Obdobně se 160 000 mladých lidí zapsalo do 

Evropského sboru solidarity, aby se v něm účastnili dobrovolnické činnosti, stáží či 

pracovních úkolů. Jednou z oblastí, v nichž může činnost sboru v oblasti řešení společenských 

výzev nabídnout svůj příspěvek, je integrace státních příslušníků třetích zemí, žadatelů o azyl 

a uprchlíků. Podobné zaměření lze zaznamenat i v oblasti sportu – ceny #BeInclusive EU 

Sport vyzdvihují vynikající práci při podpoře sociálního začleňování po celé Evropě, včetně 

integrace migrantů a uprchlíků, jakož i činnost v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce 

a rozmanitosti projektů kulturní spolupráce.  

Všechny tyto zdola vycházející iniciativy umožňují lidem ukázat, že jsou odhodláni 

uskutečnit proaktivní kroky na podporu integrace. Na základě zkušeností z minulosti i výzev, 

jež jsou před námi, musíme tímto způsobem pokračovat v budování integračního ekosystému, 

podporovat zranitelné skupiny a zasazovat se o integraci prostřednictvím vzdělávání, 

mládeže, sportu a kultury. Klíčem k úspěchu bude i nadále cílené financování prostřednictvím 

programů Erasmus+, Sociální fond+, Evropský sbor solidarity a Kreativní Evropa.  

Mým úkolem jako místopředsedy zajišťujícího koordinaci bude využívat synergie mezi 

těmito různými nástroji financování. Do návrhů Komise na příští dlouhodobý rozpočet byla 

začleněna dlouhodobá integrace migrantů a uprchlíků v rámci Evropského sociálního fondu+, 

zatímco prvotní integrace žadatelů o azyl bude i nadále řešena v rámci Azylového 

a migračního fondu. Oproti tomu program Erasmus+, Evropský sbor solidarity a kulturní 

fondy programu Kreativní Evropa jsou samostatnými nástroji financování. To znamená, 

že v příslušných programech existuje velký prostor pro posílení synergií s cílem zajistit, aby 

veškeré naše úsilí bylo směrováno k dosažení téhož zastřešujícího cíle, jímž je větší rovnost 

a začlenění a zamezení překrývání. 

Též budeme muset prozkoumat, jak mohou k vybudování inkluzivnější společnosti ve všech 

oblastech přispět další programy a politiky EU. Jsou například i jiné způsoby, jak podporovat 

školy při otevírání se širší komunitě, a sice zapojením různých poskytovatelů formálního 

a neformálního učení, kulturních institucí, sportovních klubů a mládežnických organizací. 

Jasně by tak vznikly příležitosti pro pomoc komunitám migrantů a uprchlíků. Jiným 

příkladem by mohla být další podpora učitelů, vychovatelů a vedoucích pracovníků škol 

v profesním rozvoji inkluzivních výukových metod. Členským státům rovněž musíme 

pomáhat tím, že budeme podporovat uznávání dovedností a kvalifikací, jakož 

i transparentnost kvalifikací získaných ve třetích zemích. Skutečnou pomoc při integraci, 

podpoře začleňování na trzích práce a nalezení příslušných příležitostí v oblasti odborné 

přípravy může představovat nástroj pro vytvoření dovednostního profilu pro státní příslušníky 

třetích zemí.  

 

Otázky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:  

6. Jaké budou Vaše klíčové priority v rámci portfolia, které Vám bylo vyhrazeno, a jste 

připraven podpořit změnu názvu Vašeho portfolia? Vzhledem k tomu, že se Vaše 

portfolio do značné míry překrývá s portfoliem komisaře pro vnitřní věci, můžete 

konkrétně upřesnit, za které oblasti budete odpovědný Vy a za které komisař pro 

vnitřní věci? Jak zajistíte, že nebude docházet k překrývání pravomocí, jež by mělo za 

následek přehlížení některých oblastí politik? Zavazujete se, že se zúčastníte schůzí 

výboru LIBE na naši žádost a nejméně dvakrát ročně? 
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Úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských 

práv včetně práv příslušníků menšin, pluralismus a rovnost žen a mužů – to jsou hodnoty 

a zásady, na nichž je založena naše Unie. Bojovali za ně předcházející generace a nikdy 

bychom je neměli považovat za samozřejmost.  

 

Být Evropanem znamená chránit ty nejzranitelnější mezi námi. Znamená to mít systémy 

zdravotní péče a sociálního zabezpečení, k nimž mají přístup všichni. Znamená to mít tytéž 

příležitosti. Znamená to, že lidem budou v naší měnící se společnosti a na měnícím se 

pracovním trhu dány prostředky k prosperitě. Znamená to rovněž silný evropský rozměr 

kultury a sportu jako stavebních kamenů našich komunit a hnacích sil našeho hospodářství. 

Znamená to pocit bezpečí na našich ulicích, v našich domovech a na všech místech, kde se 

rádi setkáváme, spolu hovoříme a žijeme. Být Evropanem znamená být otevřen světu, otevřít 

své srdce i domov spoluobčanům, kteří měli méně štěstí. Znamená to přihlásit se k tomu, aby 

na celém světě platila stejná práva, zásady a hodnoty. 

 

Právě tyto hodnoty a zásady jsou pro Evropany určující a jejich propagování vnímám jako své 

poslání – spolu se svými kolegy a s vámi, Evropským parlamentem. Bude to podstatou mé 

práce, budu-li ve funkci potvrzen.  

 

Je nezbytné, aby se tato činnost odvíjela na základě nediskriminace, vzájemné úcty a podpory 

zranitelných osob, a to i z hlediska integrace osob, jež si v Evropě budují nový život. Mou 

prioritou je zajistit, abychom ukázali skutečnou přidanou hodnotu, již může EU nabídnout při 

řízení soudržné a inkluzivní společnosti. Znamená to poskytnout lidem nástroje a podporu, 

které potřebují ke svému osobnostnímu růstu. Znamená to zajistit bezpečné prostředí a klid 

mysli, jichž máme zapotřebí. Znamená to věnovat zvláštní pozornost a poskytovat zvláštní 

podporu zranitelným a potřebným osobám, a to jak v Evropě, tak i mimo ni.   

 

Úlohou místopředsedů je řídit a koordinovat. Svou úlohu spatřuji v koordinaci, v zajišťování 

pokynů a řízení, které by zaručily, že všechny oblasti Komise příslušející do mého portfolia 

spolupracují na dosažení stejných cílů a nedochází k jejich překrývání. 

 

Svou úlohu místopředsedy spatřuji v přinesení významné přidané hodnoty při koordinaci 

činnosti Komise. V první řadě jde o oblast začleňování a integrace, kde budu spolupracovat 

s komisařem pro pracovní místa a komisařkami pro vnitřní věci, inovace a mládež, rovnost 

a zdraví a jejich příslušnými útvary na podpoře Unie rovnosti, a to i pokud jde o integraci 

státních příslušníků třetích zemí. 

 

Za druhé se jedná o problematiku migrace, kde budu společně s kolegy pracovat na vzniku 

nového paktu o migraci a azylu, který kombinuje vnitřní a vnější politiky. Přijímaná opatření 

proto budou muset zbořit bariéry v rámci vnitřní organizace. Udržitelnou odpověď můžeme 

přinést pouze prostřednictvím komplexního přístupu, zaměřujícího se na legální cesty, 

hranice, azyl, návrat, a za úzké spolupráce s partnery mimo Evropskou unii. Mým úkolem 

bude zajistit, aby všechny tyto proměnlivé složky svoji činnost prováděly koordinovaně. Při 

své činnosti též zabezpečím, aby ve všech politikách souvisejících s migrací byla naše práce 

i nadále orientována na lidi a nabízela řešení, jež jsou v souladu s našimi hodnotami 

solidarity, lidskosti a tolerance. 

 

V neposlední řadě má koordinační úloha přinese skutečnou přidanou hodnotu k činnosti 

Komise týkající se bezpečnostní unie, a zejména hybridních hrozeb, přičemž budu úzce 
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spolupracovat s komisařkami pro vnitřní věci, rovnost a vnitřní trh a jejich příslušnými útvary 

a s vysokým představitelem / místopředsedou pro silnější Evropu ve světě.  

 

V posledních několika letech je stále zřejmější, že bezpečnost občanů EU lze zajistit pouze 

společným úsilím na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Mou úlohou bude řídit činnost 

týkající se bezpečnostní unie s cílem spojit práci Komise napříč odvětvími a oblastmi 

portfolia, ať již jde o to vzít teroristům prostředky k jejich činům, o boj proti závažné 

a přeshraniční trestné činnosti, ochranu evropských občanů na internetu a boj proti počítačové 

kriminalitě či o odstraňování informačních mezer a podporu přeshraniční spolupráci v oblasti 

prosazování práva. Rovněž budu uplatňovat geopolitický přístup mezirezortní spolupráce, 

který bude pro Komisi Ursuly von der Leyenové charakteristický, s cílem prohloubit 

spolupráci EU v oblasti budování odolnosti v reakci na hybridní hrozby. 

 

Všechny tyto priority zahrnují řadu oblastí politik, přičemž je zapotřebí investic, aby bylo 

zajištěno, že naše nástroje, zdroje a hodnoty budou co nejúčinněji propojeny. Domnívám se, 

že právě z tohoto důvodu potřebujeme tvůrčí uspořádání sboru komisařů, které nastínila nově 

zvolená předsedkyně, kde zastřešující úloha místopředsedů doplňuje politické zaměření 

komisařů. I když každý komisař vede politickou oblast útvaru v rámci své působnosti, mnoho 

témat se týká velkého množství různých útvarů. Svoji úlohu proto spatřuji v slučování všech 

úhlů pohledu na určitou politiku, například pokud jde o vzdělávání a dovednosti, migraci 

a dovednosti nebo mnohočetné perspektivy problematiky bezpečnosti. Budu maximalizovat 

synergie a na minimum omezím riziko nedostatků. Při spolupráci s komisařkou pro vnitřní 

věci, komisařem pro spravedlnost, komisařkami pro rovnost, zdraví, inovace a mládež, ale i 

komisařem pro pracovní místa či komisařkou pro vnitřní trh a společně s mnoha dalšími 

kolegy se budu snažit kreativně propojit politiky s cílem nalézt společná řešení založená 

na našich hodnotách a našich povinnostech. Zároveň jsem plně odhodlán plnit úlohu Komise 

při dosahování konsenzu, a to prostřednictvím otevřenosti, konzultací a odpovědnosti. Za 

tímto účelem budeme vytvářet koordinační mechanismy s cílenou agendou a vizí konkrétních 

výsledků. 

 

Vzhledem ke svým parlamentním zkušenostem jsem přesvědčen o tom, že je nezbytné vést s 

Evropským parlamentem upřímný a politický dialog, jenž je založen na otevřenosti, 

transparentnosti a vzájemné důvěře. O tyto oblasti má velký zájem veřejnost, přičemž je 

zásadní, aby občané viděli, že existuje skutečná demokratická odpovědnost. Plnění svých 

povinností komisaře si nedokáži představit bez neustálé komunikace s Parlamentem a jeho 

výbory a odpovědnost v oblasti koordinace zčásti spatřuji v předsedání skupině komisařů, v 

níž bych o všech projednávaných otázkách zajišťoval pravidelný dialog na politické úrovni 

s Parlamentem. Zavazuji se, že budu Parlament v tomto složení informovat, nejen kdykoli o to 

budu požádán, ale především pravidelně. Hodlám se angažovat ve všech výborech, jejichž 

činnost souvisí s oblastmi mého portfolia ve svěřené koordinační úloze, tak abych danou 

problematiku pochopil ve všech perspektivách. 

 

 

7.  Jaké formy legální migrace upřednostňujete jakožto klíčovou součást komplexního 

přístupu k migraci v rámci nového Paktu o přistěhovalectví a azylu? Jak zajistíte, aby 

menší iniciativy – jako jsou současné pilotní projekty v oblasti migrace pracovních sil, 

které jsou koordinovány Komisí – byly rozšířeny tak, aby podporovaly větší mobilitu 

pracovních sil do EU na různých úrovních dovedností? Zavážete se k zajištění toho, že 

budou odblokována jednání o modré kartě a zaujat soudržnější přístup k legální 

migraci tím, že bude pracovníkům se střední a nižší kvalifikací poskytnuta příležitost 



 

12 
 

k legální migraci na základě požadavků pracovního trhu EU? Zavážete se k vnitřní 

i vnější podpoře nástrojů EU v oblasti legální migrace, jako jsou směrnice o modré 

kartě, sezónních pracovnících, studentech a výzkumných pracovnících, sloučení rodiny a 

v budoucnu také rámec Unie pro znovuusídlení a humanitární víza? Jaké iniciativy 

budete vyvíjet k zajištění integrace státních příslušníků třetích zemí do soudržných 

místních komunit, v nichž nebude docházet k vykořisťování? Jakou očekáváte podporu 

EU pro tento cíl1? 

 

Klíčovou prioritou mandátu Komise Ursuly von der Leyenové je rozvoj příležitostí pro 

legální migraci. Mám za to, že legální migrace slouží několika cílům. V první řadě může 

legální migrace pomoci reagovat na demografickou situaci a potřeby evropského hospodářství 

na trhu práce tváří v tvář celosvětové soutěži o nadané lidi. Zadruhé může nabídnout 

bezpečnou alternativu lidem, kteří by mohli být za jiných okolností vedeni k tomu, aby se 

po nebezpečných trasách vydali do Evropy nelegálně. Zatřetí je legální migrace též klíčovým 

stavebním kamenem seriózních a dlouhodobých vztahů s partnery mimo EU, kteří by si přáli 

otevírání příležitostí pro své občany a vnímají u své populace přínosy zvyšování kvalifikace.  

 

Legální migrace je proto klíčovou součástí souboru opatření racionální migrační politiky. 

Budeme však muset překonat zdrženlivost některých členských států.  

 

Při budoucím používání stávajícího souhrnu nástrojů legální migrace v EU bychom se měli 

zamyslet nad tím, jak lze tyto nástroje lépe prosazovat a provádět, jak by bylo možné je 

zlepšit a také jak můžeme prohloubit spolupráci s členskými státy a hospodářskými subjekty 

ohledně pracovní migrace, kdy řada překážek brání schopnosti EU přilákat do ní vysoce 

kvalifikované pracovníky. Zasadím se o úzkou spolupráci s komisařkou pro vnitřní věci a 

komisařem pro pracovní místa, aby bylo nalezeno řešení, které by reagovalo na případné 

problémy a odblokovalo stávající patovou situaci. 

 

Důležitou součástí našich dohod se třetími zeměmi bude zahrnutí aspektu legální migrace. 

Budu velmi úzce spolupracovat s vysokým představitelem / místopředsedou a dalšími 

komisaři na zajištění soudržnosti vnějšího a vnitřního rozměru této důležité politické oblasti. 

Probíhající pilotní projekty přesně ukazují spolupráci, jíž je mezi členskými státy, třetími 

zeměmi a zaměstnavateli zapotřebí v zájmu produktivní spolupráce. V návaznosti na tyto 

projekty se budu zabývat moderními a cílenými systémy legální migrace, které reagují 

na potřeby hospodářství Evropské unie, jejího trhu práce i demografických výzev.  Účinným 

stimulem pro tyto projekty se ukázala být podpora, jež je v současnosti poskytována v rámci 

svěřenského fondu pro Afriku, přičemž bude nutno zachovat možnost financování z 

prostředků EU. 

 

Účinná integrace migrantů, kteří legálně pobývají v EU, má zásadní význam pro soudržnost 

naší společnosti. Na území členských států se v posledních letech objevil velký počet státních 

příslušníků třetích zemí, jejichž účinná integrace je zároveň právem i povinností. EU může 

hrát klíčovou úlohu při podpoře úsilí členských států v této oblasti tím, že usnadní výměnu 

osvědčených postupů a vzájemné učení. Řešení musí být iniciována zdola a nikoli shora, což 

znamená nutnost podpory a spolupráce s místními komunitami, které vědí, co v této oblasti 

funguje nejlépe. Musíme navazovat na pozitivní příklady, jako je evropské partnerství pro 

                                                 
1 Pokud se otázka č. 1 stane nadbytečnou, tato otázka by mohla být rozdělena na dvě s cílem lépe odrážet 

ustanovení čl. 3 odst. 5 přílohy VII jednacího řádu Parlamentu. 
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integraci na trhu práce a partnerství pro začleňování migrantů a uprchlíků v rámci městské 

agendy. 

 

Klíčovou část tohoto úsilí představuje financování z EU. V rámci návrhů na příští dlouhodobý 

rozpočet by problematika dlouhodobé integrace migrantů a uprchlíků spadala pod Evropský 

sociální fond+, zatímco problematika prvotní integrace žadatelů o azyl by byla i nadále 

podporována z budoucího Azylového a migračního fondu. Vzhledem ke skutečnosti, že 

jedním z mých úkolů je zajistit, aby budoucí Evropský sociální fond+ posiloval sociální 

začleňování, podporoval ty nejpotřebnější a pomáhal zvyšovat pracovní mobilitu v celé EU, 

vidím příležitost k začlenění integrace migrantů a uprchlíků do různých oblastí politiky.  

 

Zásadním prvkem každé migrační politiky EU jako konkrétního projevu imperativu 

humanitární povahy, jímž se musí řídit naše práce, musí být rozšíření legálních a bezpečných 

cest ke vstupu na území EU pro příslušníky třetích zemí, kteří potřebují mezinárodní ochranu. 

Hrdi můžeme býti na skutečnost, že od roku 2015 pomohly dva úspěšné programy EU pro 

znovuusídlení nalézt útočiště v EU téměř 60 000 nejzranitelnějších osob, které potřebují 

mezinárodní ochranu, ale musíme se postarat i o to, aby toto úsilí mělo pokračování. V prvé 

řadě je třeba uzavřít rámec Unie pro znovuusídlování. 

Budu též spolupracovat s vysokým představitelem / místopředsedou Komise a komisařkou 

pro vnitřní věci za účelem otevření nových humanitárních koridorů. Aby tyto humanitární 

koridory fungovaly, musí v EU existovat v záloze místa pro znovuusídlení. Oba tyto aspekty 

spolu totiž přímo souvisejí. 

Po přijetí rámce Unie pro znovuusídlování bychom měli zvážit, zda jsou zapotřebí další 

opatření pro přijímání osob z humanitárních důvodů. 

 

 

8.  Jakožto nominovaný místopředseda budete odpovědný za koordinaci bezpečnostní 

unie, jak zajistíte, aby stávající soubor nástrojů v oblasti bezpečnosti byl přiměřený, byl 

v úplnosti a řádně prováděn a nic v něm nechybělo? Budete i nadále podávat zprávy 

o pokroku směrem k bezpečnostní unii na základě analýzy zbývajících největších mezer 

evropské bezpečnostní unie a jejich možných řešení? Budete také analyzovat způsob, 

jakým jsou stávající nástroje prováděny členskými státy, zda je kontrolována správnost 

údajů a uplatňovány opravné prostředky v případě potřeby nebo v případě, že jsou 

ohroženy a porušovány základní práva a svobody – vzhledem k tomu, že je Komise 

strážkyní Smluv? Jak zajistíte, aby každé navrhované opatření týkající se bezpečnosti 

plně dodržovalo základní práva, zásady nezbytnosti a přiměřenosti a zejména aby 

nezahrnovalo plošné shromažďování údajů nebo hromadné sledování, a jak budete 

v tomto ohledu řešit provádění stávajících opatření? Zaujmete důslednější postoj vůči 

těm členským státům, které bezpečnostní opatření neuplatňují včas, a to okamžitým 

zahajováním řízení o nesplnění povinnosti?  
 

Jak bylo zdůrazněno v politických směrech, k ochraně našich občanů musíme použít všech 

možných prostředků. První priorita stanovená Evropskou radou ve strategické agendě 

na období let 2019–2024 se týká ochrany občanů a svobod. EU může členské státy 

podporovat při ochraně občanů, a to nejlépe v oblastech se silným přeshraničním rozměrem, 

jako je terorismus, organizovaná trestná činnost nebo počítačová kriminalita, a při zajišťování 

silného bezpečnostního rozměru jednotlivých politik, od digitální oblasti po energetiku a od 

finančních služeb po problematiku hranic.  Svých horizontálních pravomocí využiji k zajištění 

dalšího pokroku při vytváření skutečné a účinné bezpečnostní unie. Rovněž se zavazuji k 
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tomu, že budu i nadále vypracovávat pravidelné zprávy o bezpečnostní unii a informovat o 

nich Parlament. 

 

Na podporu vnitřní bezpečnosti Evropská unie vyvinula širokou škálu nástrojů a politik. Stále 

však přetrvávají problémy a nedostatky, jež nám brání v dosažení plného potenciálu 

bezpečnostní unie, a jsme vystaveni stále se měnícím formám hrozeb, což vyžaduje neustálou 

ostražitost a přizpůsobivost. 

 

Budu usilovat o odstraňování informačních mezer prováděním návrhů v oblasti 

interoperability, jež budou obzvláště důležité, až spustíme nové informační systémy, jako je 

Systém vstupu/výstupu, Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) 

a reformovaný Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS). 

 

Díky náročné práci Parlamentu i Rady byly všechny tyto návrhy přijaty a jsem odhodlán 

zasadit se o jejich provedení. Budu klást neutuchající důraz na provádění toho, na čem jsme se 

společně dohodli. Komise může podpořit členské státy v procesu provádění poskytnutím 

finanční podpory, právní pomoci a praktického poradenství. Své úlohy strážkyně Smluv může 

Komise využít k tomu, aby zajistila, že to, co se dohodlo, bude vždy v plném souladu se 

základními právy dovedeno až do fáze provádění. 

  

Již provádění těchto právních předpisů pomůže zlepšit přeshraniční spolupráci, ale pro 

usnadnění modernizace nástrojů, jež mají k dispozici donucovací orgány, musíme učinit více 

a přizpůsobit je novému bezpečnostnímu prostředí digitálního věku. Musíme vytvořit lepší 

kulturu přeshraniční spolupráce, abychom zabránili riziku, že pachatelé trestných činů 

zneužijí rozdílů ve vnitrostátních přístupech, či oportunismu trestné činnosti prováděné 

kybernetickými prostředky. Musíme propojit zdroje a odborné znalosti tak, aby nebyly 

opomenuty žádné členské státy a nevznikaly nové bezpečnostní mezery. 

 

Všechny tyto aspekty si žádají přístup, který vychází ze stávajících struktur a agentur, buduje 

dialog s členskými státy a zaměřuje se na to, jak mohou praktické kroky v rámci spolupráce 

EU pomoci při prosazování práva. K tomu je zapotřebí jasný právní rámec, který při plném 

dodržování základních práv usnadní spolupráci mezi orgány, jakož i se soukromým sektorem. 

Co se týká jednoho, týká se nás všech: musíme posilovat spolupráci nejen mezi orgány, ale i 

mezi různými komunitami. Například pro lepší řešení problematiky pohlavního zneužívání 

dětí prostřednictvím internetu je zapotřebí, aby poskytovatelé služeb, jejichž služby využívají 

pachatelé trestných činů, spolupracovali s donucovacími orgány a pedagogy a sociálními 

službami za účelem posílení prevence, lepšího předávání informací o zjištěném zneužití, 

identifikace a záchrany obětí, jakož i odhalení a stíhání pachatelů. Právě na tomto poli musí 

Komise vytvořit prostor k produktivnímu dialogu a praktické spolupráci. 

 

Strategické výzvy, jimž dnes čelíme, jsou takové povahy, že bude třeba pracovat více a lépe. 

Bezpečnost je zásadním prvkem celé řady politik EU. Budeme proto muset čerpat ze všech 

politik a schopností, které máme, a zejména zajistit soudržný rámec pro účinnou koordinaci.  

 

Komise již věnovala zvláštní pozornost potřebě propojit politiky a nástroje EU v této oblasti. 

Jako místopředseda hodlám vycházet z přístupu bezpečnostní unie spočívajícího v silné 

vnitřní koordinaci. To je také nejlepší způsob, jak zajistit, aby základní práva byla pevně a 

jednotně zakotvena v našich politikách. Musíme pomoci zajistit bezpečnost občanů před 

závažnou trestnou činností a teroristickými útoky, ale stejně tak může být bezpečnostní 

politika udržitelná pouze tehdy, budou-li při ní dodržována naše základní práva. Oba tyto 
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politické cíle, tedy ochranu našich občanů a dodržování základních práv, je nutno zahrnout do 

politik od samého počátku. To bude klíčovým úkolem skupiny komisařů pro ochranu 

evropského způsobu života, do jejíž činnosti bude zapojena místopředsedkyně pro hodnoty a 

transparentnost, jakož i vysoký představitel / místopředseda pro silnější Evropu ve světě, a 

která by se měla zabývat lepším propojením naší činnosti v oblasti vnitřní a vnější 

bezpečnosti.  

 

Cítit se jistě a bezpečně ve svém vlastním domově je to nejzákladnější všeobecné právo. 

Ovšem žádné právo není absolutní a právo na bezpečnost musí být v rovnováze s právem 

na soukromí a na ochranu osobních údajů. V souladu s právními závazky vyplývajícími ze 

Smluv musí být proto dodržování základních práv i nadále klíčovým rysem bezpečnostní 

politiky EU. Kromě účinné soudní kontroly ze strany Soudního dvora Evropské unie vytvořila 

Komise několik mechanismů k začlenění problematiky základních práv do vypracovávání 

legislativních návrhů a návrhů politiky. Jsem si plně vědom citlivosti této otázky a významu 

ověřování bezpečnostních opatření ve vztahu k dodržování základních práv. Rovněž zajistím, 

že budeme brát v potaz rozhodnutí Evropského soudního dvora. To se neobejde bez plného 

dodržování zásad proporcionality a subsidiarity a mechanismů řízení umožňujících nápravu. 

V tomto ohledu sehrává klíčovou úlohu Evropský parlament a já vždy budu usilovat o to, 

abych ho v této úloze podpořil a umožnil mu ji vykonávat.  

 

Komise by též měla i nadále plnit svou úlohu strážkyně Smluv a zahájit řízení o porušení 

Smlouvy, kdykoli to bude nezbytné k zajištění úplného provedení a účinného uplatňování 

právních předpisů EU. Tento přístup bude rovněž provázet plná ochota angažovat se 

v jednáních o tom, jak překonat veškeré praktické překážky a pomoci členským státům 

dosáhnout pokroku. To vše je součástí transparentního přístupu založeného na výsledcích, 

který bych rád prosazoval v zájmu zajištění účinné bezpečnostní unie, kterou od nás občané 

očekávají.  

 

 


