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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Margaritis SCHINAS 

Dezignovaný podpredseda na ochranu nášho európskeho spôsobu života 

 

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? 

 

Moja viera v európsky projekt ma sprevádza od mojich študentských čias aj počas mojej 

kariéry, ktorú som celú strávil v službách európskych inštitúcií. Keď som zažil vstúpenie 

mojej krajiny do Európskej únie, išiel som akurát nastúpiť na vysokú školu a mal som pocit, 

že ide o najväčšiu výzvu pre moju generáciu. 

 

Ak budem potvrdený ako člen kolégia komisárov, mám v úmysle vložiť všetky svoje 

skúsenosti a znalosti inštitúcií v prospech našej práce a spolupracovať so svojimi kolegami 

s cieľom splniť náš spoločný program. Mám rozsiahle skúsenosti v celej škále politík a vo 

fungovaní inštitúcie, z ktorých budem môcť čerpať. V Európskej komisii som pracoval 

takmer 30 rokov, väčšinou na riadiacich pozíciách a v rokoch 2007 až 2009 som pôsobil ako 

poslanec Európskeho parlamentu. 

 

V rôznych funkciách, ktoré som zastával, som mal príležitosť napĺňať to, čo pokladám za 

kľúčové projekty pre Európu v oblastiach od dopravy a energetiky cez hospodárstvo, zdravie 

až po spotrebiteľov. Vo svojej funkcii hlavného hovorcu Európskej komisie za posledných 

päť rokov som mal prehľad o všetkých oblastiach činnosti Komisie vo všetkých krajinách 

Európskej únie. Počas tohto obdobia boli na popredných miestach politického programu 

oblasti migrácie a bezpečnosti spolu s pracovnými miestami, rastom, rozmanitosťou 

a inkluzívnosťou. 

 

Ako poslanec Európskeho parlamentu som sa zoznámil s jeho fungovaním. Toto je pre člena 

kolégia privilégium, keďže som presvedčený o dôležitosti zodpovednosti a pevných 

medziinštitucionálnych vzťahov. V tom čase som si bol ako člen výboru BUDG vždy 

vedomý, aké je dôležité spravovať peniaze európskych daňovníkov strategicky a zodpovedne 

– napríklad vtedy, keď som bol spravodajcom pre financovanie systému Galileo a tieňový 

spravodajca pre rozpočet EÚ na rok 2009. 
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Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, mám v úmysle v plnej miere využiť všetky 

znalosti o európskych politikách, ktoré som nadobudol, aby som mohol poskytovať 

usmernenia v rámci svojho portfólia. Napríklad ako vedúci kabinetu komisára pre zdravie 

a ochranu spotrebiteľov v prvej Barrosovej Komisii som pracoval na tom, aby bezpečnosť 

potravín zostala jedným z charakteristických znakov Európy pomocou riadenia významných 

kríz, ako bolo napríklad šírenie vtáčej chrípky, a pomocou udržiavania dôležitých obchodných 

vzťahov v kľúčovom odvetví európskeho hospodárstva. V oblasti verejného zdravia som 

pracoval na podpore členských štátov v boji proti chronickým ochoreniam. 

 

Verím, že člen kolégia musí takisto pomáhať udržiavať solidaritu, ktorá je v samotnej DNA 

Európskej únie, a to najmä v krízových okamihoch a keď to najviac potrebujú naše členské 

štáty. Počas druhej Barrosovej Komisie som napríklad na mieste koordinoval činnosť 

pracovných skupín Komisie pre Grécko. Predovšetkým sme pomohli gréckym orgánom 

podrobne vymedziť technickú pomoc potrebnú na podporu úsilia Grécka o návrat 

k udržateľnému rastu a tvorbe pracovných miest, čo bolo možné vďaka solidarite Únie. 

 

Vďaka týmto skúsenostiam som nadobudol rozsiahle vedomosti o tom, ako fungujú európske 

inštitúcie, a vzbudili u mňa obrovský obdiv nad výsledkami, ktoré sú schopné dosiahnuť. Keď 

spolupracujeme, môžeme dokázať veľké veci – jednoducho tak, že vidíme svet taký, aký by 

mohol byť, a nie taký, aký je. To je to, čo ma motivuje. 

 

Ako podpredseda budem s členmi svojej skupiny komisárov spolupracovať so všetkými 

príslušnými výbormi Európskeho parlamentu a s vládami členských štátov EÚ. Zároveň mám 

v úmysle využiť svoje skúsenosti v komunikácii s cieľom zapojiť sa do dialógov s občanmi 

a zistiť, aké majú ľudia očakávania v oblastiach patriacich do môjho portfólia. Svoje znalosti 

získané počas kariéry úradníka, poslanca EP, manažéra a člena užšieho tímu súčasného 

predsedu Komisie hodlám investovať tak, aby som novému kolégiu pomohol plniť program, 

ktorý je politický a ktorý sa riadi diskusiou s inštitúciami a očakávaniami našich občanov. 

 

Politické usmernenia zvolenej predsedníčky von der Leyenovej tvoria základ našej práce 

s Európskym parlamentom a ja sa zaväzujem k tomu, že ich v mojej oblasti budem v plnom 

rozsahu plniť. Portfólio, ktoré mi bolo ako dezignovanému podpredsedovi pridelené, má 

široký záber a zahŕňa vzdelávanie a kultúru, zamestnanosť, bezpečnosť, migráciu, zdravie 

a rovnosť. Spoločným menovateľom všetkých týchto oblastí sú však ľudia. Obhajuje 

jednoduchý, ale základný predpoklad, že na každom jednom záleží. Na nikoho by sa nemalo 

zabudnúť a všetci by mali mať prístup k rovnakým právam a príležitostiam. Ak budem 

potvrdený vo funkcii člena kolégia, chcem vybudovať Úniu rovnosti, v ktorej majú všetci 

prístup k rovnakým právam a príležitostiam. 

 

Budem podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach mojej pôsobnosti: koordinácia 

stratégie rodovej rovnosti a jej napredovanie; podpora rovnakej odmeny za rovnakú prácu 

medzi pohlaviami; podpora rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu a boj 

proti diskriminačným praktikám migrácie doma i v zahraničí. Uplatňoval som rodovú rovnosť 

ako manažér aj politik v tímoch a politikách, kde som mal príležitosť vytvoriť tím, a to isté 

mám v úmysle urobiť aj ako podpredseda novej Komisie pri mojom budúcim tíme a návrhoch 

politík. 

 

Pevne verím v zodpovednosť, svoje vyhlásenie o záujmoch som dal k dispozícii Európskemu 

parlamentu a zaväzujem sa v plnej miere dodržiavať Zmluvu a kódex správania členov 

Komisie. Ako som to vždy robil v mojej dlhotrvajúcej službe v inštitúciách EÚ doteraz, 
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budem konať nezávisle od externých orgánov a budem dodržiavať základné práva a hodnoty, 

ktoré robia Európsku úniu takou, aká je. 

 

Zaväzujem sa zachovávať maximálnu transparentnosť a zverejňovať všetky kontakty 

a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami 

v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tvorby a vykonávania politík EÚ v súlade s platnými 

pravidlami Komisie. 

 

2. Riadenie portfólia a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

 

Úlohou podpredsedov je riadiť a koordinovať. Svoju úlohu považujem za koordinačnú, 

usmerňujúcu a riadiacu, v záujme zabezpečenia toho, aby všetky oblasti Komisie, ktoré mi 

boli zverené, pracovali spoločne smerom k rovnakým cieľom. Zodpovednosti za portfólio, 

ktoré mi boli pridelené ako dezignovanému komisárovi, pokrývajú mnohé oblasti, ktoré 

osobne považujem za najdôležitejšie sféry činnosti Únie. Je to preto, že spoločným 

menovateľom vo všetkých oblastiach politiky, ktoré patria do mojej pôsobnosti, sú ľudia. 

Ľudia sú stredobodom našej práce na zlepšovaní vzdelávania v Únii aj našej práce na zdraví, 

nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti našej Únie aj o konsolidáciu našej migračnej politiky. Sú 

to oblasti práce, ktoré sú výslovne zamerané na zlepšenie každodenného života ľudí v EÚ aj 

mimo nej. Sú to oblasti, kde vidím, že Únia môže pre svojich občanov skutočne dosiahnuť 

konkrétne a hmatateľné výsledky. Budem sa usilovať zabezpečiť, aby naša práca v týchto 

oblastiach zostala zameraná na ľudí. 

 

Na základe môjho poverovacieho listu vidím svoju rolu ako podpredsedu s významnou 

pridanou hodnotou pri koordinácii práce Komisie v troch hlavných oblastiach: zručnosti, 

vzdelávanie a integrácia; bezpečnostná únia a hybridné hrozby; ako aj nový pakt o migrácii 

a azyle, v ktorom sa spájajú vnútorné a vonkajšie politiky. 

 

Ako zástupca vedúceho kabinetu podpredsedu Prodiho Komisie zodpovedného za dopravu, 

energetiku a vzťahy s Európskym parlamentom som sa zúčastnil na rokovaniach 

o medziinštitucionálnej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Táto 

skúsenosť formovala moju pracovnú kultúru v Európskej komisii a v Európskom parlamente. 

Neustály a zmysluplný dialóg medzi Komisiou a Európskym parlamentom je základným 

predpokladom pre dodržiavanie demokratických hodnôt, o ktoré sa opiera štruktúra Európskej 

únie. Mám v úmysle plne využiť túto kultúru vo svojej novej pozícii tým, že budem aktívne 

spolupracovať s Parlamentom počas procesu tvorby politiky a ako súčasť politického dialógu 

medzi oboma inštitúciami vrátane pravidelného zapájania sa do činnosti parlamentných 

výborov, rokovaní v rámci trialógu a plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu. Po 

svojom vymenovaní mám v úmysle navrhnúť konkrétny harmonogram štrukturálnych 

dialógov so všetkými výbormi v rámci pôsobnosti môjho portfólia, ale tiež podporiť všetkých 

komisárov a komisárky pod mojím vedením vo funkcii podpredsedu, aby tak robili 

pravidelne, a s konkrétnymi programami, ktoré nám umožnia napredovať v našej práci. 
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Vždy som sa usiloval udržiavať úzke vzťahy s Európskym parlamentom pri všetkých mojich 

úlohách v Európskej komisii, ktoré súviseli s jednotlivými politikami. Ako poslanec 

Európskeho parlamentu som sa z prvej ruky oboznámil s tým, čo znamená zastupovať a hájiť 

záujmy volebného obvodu vo väčšej európskej konštelácii a ako pretlmočiť Európu späť do 

miestneho jazyka. Toto je zásada, ktorou sa bude riadiť moje každodenné fungovanie ako 

podpredsedu. Mám v úmysle úzko spolupracovať so všetkými výbormi a ponúknuť im 

možnosť diskutovať o všetkých aspektoch, ktoré sú poprepájané v rámci môjho portfólia. 

 

Z osobnej skúsenosti viem, že je nevyhnutné, aby bol náš vzťah otvorený, transparentný 

a založený na vzájomnej dôvere. Európskemu parlamentu budem počas celého svojho 

mandátu aj naďalej k dispozícii na diskusie o témach, ktoré patria do mojej osobnej 

pôsobnosti. Rovnako zabezpečím, aby sa rovnaký postup vzťahoval aj na môj kabinet, 

komisárov a komisárky, oddelenia Komisie a útvary, za ktoré budem zodpovedný. 

 

Pokiaľ ide o transparentnosť, ako bývalý poslanec Európskeho parlamentu si plne 

uvedomujem význam, ktorý transparentnosť má, ale ktorý ďaleko presahuje Brusel. Budem 

zverejňovať všetky kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami alebo samostatne 

zárobkovo činnými osobami v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa tvorby a vykonávania 

politík EÚ v súlade s platnými pravidlami Komisie. Budem transparentne spolupracovať 

s Parlamentom a budem sa usilovať o nepretržitý dialóg, pravidelné podávanie správ 

a výmenu informácií s členmi Parlamentu. Takisto sa postarám, aby bol v oblastiach 

spadajúcich do mojej zodpovednosti Európsky parlament pravidelne informovaný, najmä pred 

významnými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných rokovaní. 

 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na parlamentné uznesenia prijaté 

väčšinou hlasov jeho členov reagovať legislatívnym aktom, pričom bude plne dodržiavať 

zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

 

S týmto cieľom sa v plnej miere stotožňujem a v rámci záväzku nastupujúceho kolégia 

nadviazať prehĺbené partnerstvo s Európskym parlamentom budem spolupracovať ruka v ruke 

s Parlamentom v každej fáze diskusií o uzneseniach podľa článku 225 ZFEÚ. Zaväzujem sa 

úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi a budem aktívny a prítomný počas 

prípravy uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. Som pevne presvedčený, že to prispeje 

k zlepšeniu dialógu a posilní to dôveru a zmysel pre spoluprácu na dosiahnutí spoločného 

cieľa. 

 

Rovnako sa zaväzujem zabezpečiť, že ak Parlament prijme uznesenia v oblasti mojej 

pôsobnosti, pomôžem zabezpečiť, aby Komisia v súlade s rámcovou dohodou na tieto 

uznesenia nadviazala v trojmesačnej lehote. 

 

Tam, kde sú právomoci Európskeho parlamentu a Rady rovnaké, sa v plnej miere zaväzujem 

vykonávať ustanovenia rámcovej dohody a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva, čo znamená, že som pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 

a dokumenty ako Rade. 

 

Otázky Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

3. Ako by ste definovali „európsky spôsob života“ vzhľadom na rozmanitosť národných 

kultúr v celej EÚ? Aké sú vaše politické priority v oblasti vzdelávania, kultúry a športu? 
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Ako hodnotíte význam a viditeľnosť programov financovania v oblasti vzdelávania, 

kultúry a športu? Ako vnímate interakciu medzi rôznymi politickými oblasťami 

a programami? Ako sa napríklad môže dopĺňať politika v oblasti vzdelávania 

a kultúry? A ako konkrétne zabezpečíte, aby EÚ podporovala inkluzívny celoživotný 

prístup k vzdelávaniu a zručnostiam s výrazným rozmerom mobility? Rôzne členské 

štáty majú rôzne prístupy k výučbe o EÚ. Myslíte si, že spoločné nástroje EÚ na 

podporu členských štátov majú svoju hodnotu? 

 

Zmluva nám pripomína, že Európska únia je založená na hodnote úcty k ľudskej dôstojnosti 

„v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 

solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi“. Byť Európanom pre mňa znamená rešpektovať 

našu rozmanitosť a podporovať spôsob života, v ktorom popredné miesto zastávajú hodnoty 

začlenenia a solidarity. Byť Európanom zároveň v samej podstate znamená chrániť tých 

najzraniteľnejších v spoločnosti, tak doma, ako aj za našimi hranicami. 

 

Rozmanitosť kultúr v členských štátoch a ich regiónoch je naším spoločným dedičstvom, 

vďaka ktorému sme Európanmi. Európsku kultúru obdivujú po celom svete. Mali by sme sa 

z toho tešiť, ale zároveň túto kultúru musíme aj chrániť. Náš európsky spôsob života znamená 

rešpektovanie a podporovanie našej rozmanitosti a pluralizmu, ochraňovanie nášho 

spoločného kultúrneho dedičstva a podnecovanie nepretržitej dynamiky a tvorivosti 

cezhraničnej spolupráce. 

V rámci prideleného portfólia budem zodpovedný za celú škálu oblastí, od vzdelávania 

a kultúry cez bezpečnosť a migráciu až po zdravie a rovnosť. V týchto oblastiach je možné 

presadzovať Európu, ktorá je inkluzívna, spravodlivá a dynamická, a skutočne ovplyvniť 

životy ľudí k lepšiemu. Chcem urobiť všetko, čo bude v mojich silách, pre to, aby som využil 

politiky EÚ na tento účel. 

 

Pri vzdelávaní, kultúre a športe ide o investovanie do ľudí a o zapájanie občanov v celej Únii. 

Ide aj o podnecovanie inovácií. Mojím cieľom bude tieto politiky väčšmi zblížiť v záujme 

európskych občanov. Vzájomnou spoluprácou naprieč jazykmi, hranicami a vednými odbormi 

dokážeme spoločne dosiahnuť skutočné zlepšenie pri riešení spoločenských výziev 

a nedostatku zručností, ktorým čelíme. Vzdelávanie, kultúra a šport môžu zlepšiť naše životné 

podmienky, podporiť sociálne začleňovanie a prispieť k vytváraniu pracovných miest a rastu. 

Medzi koncepcie, ktoré musíme ďalej rozvíjať, patrí vzdelávanie pre kultúru 

a prostredníctvom kultúry, ako aj kultúra vo vzdelávaní. Som pevne odhodlaný tieto politiky 

využiť s cieľom zaistiť, aby sa ľudia cítili byť súčasťou tejto spoločnosti a boli vybavení 

vedomosťami, životnými skúsenosťami a zručnosťami, ktoré potrebujú na to, aby 

prosperovali. Mojou prioritou bude zaistiť, aby sme neopomenuli žiadnu demografickú 

skupinu, či už ide o mládež, ľudí v pracovnom procese, ktorí potrebujú získať nové zručnosti, 

alebo dospelých. 

V súvislosti s oblasťou vzdelávania sa v politických usmerneniach zdôrazňuje potreba oživiť 

dynamiku pokračujúceho úsilia o vytvorenie inkluzívnejšieho a prístupnejšieho európskeho 

vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Musíme zaistiť skutočný pokrok pri podpore prístupu 

k vysokokvalitným a na inovácii založeným systémom vzdelávania a odbornej prípravy. 

V spolupráci s komisárkou pre inovácie a mládež, komisárom pre pracovné miesta 

a komisárkou pre rovnosť budem pracovať na odstránení a prekonaní prekážok, ktoré bránia 

voľnému pohybu vzdelávajúcich sa, a na podpore cezhraničnej vzdelávacej mobility 

a spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Nový program Erasmus poskytne 

jednotlivcom, organizáciám a inštitúciám, ako aj členským štátom príležitosti na to, aby víziu 
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európskeho vzdelávacieho priestoru pretvorili na skutočnosť: práve preto zvolená 

predsedníčka podporila výzvu Parlamentu na strojnásobenie rozpočtu pre program Erasmus. 

V období spoločenských, demografických a technologických zmien môže kultúra pomôcť pri 

vytváraní pocitu spolupatričnosti. Podľa údajov Eurostatu sa však viac ako tretina Európanov 

nezúčastňuje na kultúrnych aktivitách. Oblasť kultúry preto potrebuje našu aktívnu podporu. 

Už naše súčasné politiky sú v značnej miere zamerané na dosiahnutie tohto cieľa. Na 

zvrátenie uvedeného negatívneho trendu týkajúceho sa účasti na kultúrnych aktivitách v EÚ 

však bude nevyhnutné zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 

program Kreatívna Európa. 

Pokiaľ ide o šport, jednou z mojich priorít bude využívanie prínosov športu ako 

zjednocujúceho prvku našej spoločnosti, ktorý je spoločný pre komunity našich členských 

štátov. Šport môže mať pozitívny vplyv na spoločnosť z hľadiska zdravia, sociálneho 

začlenenia a rovnosti medzi ženami a mužmi. Musíme zabezpečiť, aby sa tento potenciál 

využil, čo zároveň znamená, že musíme konať na miestnej úrovni. 

Vzájomne obohacujúce pôsobenie medzi kultúrou a vzdelávaním sa musí odraziť v politike 

EÚ. Politiky v oblasti vzdelávania aj v oblasti kultúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 

aktívneho občianstva a spoločných hodnôt. Skombinovaním oboch oblastí politiky sa ich 

vplyv na vytvorenie pocitu príslušnosti znásobuje. Európska komisia bude prostredníctvom 

programu Erasmus+ financovať medzikultúrne výmeny študentov a podporovať ich účasť na 

dobrovoľníckych a vzdelávacích projektoch súvisiacich s kultúrnym dedičstvom. 

Musíme posilniť naše modely vzdelávania a zaistiť tak, aby sa Európania počas celého svojho 

života neprestali učiť. V našom rýchlo sa meniacom hospodárstve a spoločnosti musíme 

pomôcť ľuďom pripraviť sa na zmenu a prispôsobiť sa novému prostrediu, predovšetkým 

novým potrebám v digitálnej oblasti. Strategický rámec pre spoluprácu vo vzdelávaní 

a odbornej príprave, európsky vzdelávací priestor, nový program v oblasti zručností pre 

Európu a program Erasmus+ – pri všetkých týchto programoch zohráva významnú úlohu 

celoživotné vzdelávanie. Podstatnou súčasťou vzdelávania, ktoré je prínosné tak pre občanov, 

ako aj pre spoločnosť ako celok je vzdelávanie v ranom detstve, školské vzdelávanie, 

vysokoškolské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých. Som 

presvedčený, že môžeme ďalej pracovať na tom, aby sme ľuďom pomohli ľahšie prechádzať 

medzi rôznymi sektormi vzdelávania a oblasťami štúdia. Napríklad tak, že im poskytneme 

najlepšie postupy, ako pokračovať vo vzdelávaní a odbornej príprave v rôznych fázach ich 

kariéry, že preskúmame, ako by systémy vzdelávania a odbornej prípravy mohli poskytnúť 

individualizovanejšie spôsoby vzdelávania a odbornej prípravy, alebo tak, že budeme uznávať 

vzdelávacie výstupy nadobudnuté mimo rámca formálneho vzdelávania. 

 

Budem pracovať na zabezpečení väčšej dostupnosti pre všetky segmenty spoločnosti, 

predovšetkým pre príslušníkov menšín a ľudí so zdravotným postihnutím. Okrem toho 

musíme zintenzívniť naše úsilie v oblasti rozvoja zručností, ich predvídania a pochopenia 

vlastných zručností. To nám umožní lepšie identifikovať a zaplniť medzery v zručnostiach 

a podporovať zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností. V rámci tohto 

úsilia by sme mali preskúmať možnosť individuálnych vzdelávacích účtov pre ľudí 

v produktívnom veku. Veľmi sa teším na spoluprácu s komisárkou pre inovácie a mládež 

a komisárom pre pracovné miesta, ktorá nám umožní pokročiť v tomto programe ďalej. 

 

Plne rešpektujem výlučnú právomoc členských štátov, pokiaľ ide o organizáciu ich systémov 

vzdelávania, no zároveň som presvedčený, že môžeme urobiť viac, aby sme podporili úsilie 
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o výučbu o EÚ. Jednou z možností by mohlo byť poskytnutie spoločných nástrojov EÚ na 

podporu členských štátov pri určovaní príslušných učebných osnov, ako aj nástrojov na 

pomoc učiteľom počas vyučovania. Na základe vynikajúcich skúseností s akciou Jean Monnet 

na úrovni vysokoškolského vzdelávania by som bol naklonený novej iniciatíve, v rámci ktorej 

by sme členské štáty podporili pri zdieľaní väčších poznatkov o Európskej únii. 

 

Skutočnosť je taká, že potenciál dosiahnuť v tejto oblasti pokrok sa nám nepodarí naplniť, 

keď nebudeme mať potrebné financovanie. Do budúcnosti potrebujeme mať zavedené silné 

a ambiciózne programy financovania. Zároveň je dôležité rýchlo dospieť k dohode o budúcich 

programoch Erasmus+, Európsky zbor solidarity a Kreatívna Európa a zabrániť tak 

nedostatku finančných prostriedkov v roku 2021. Popritom využijem všetky svoje skúsenosti 

z oblasti komunikácie, aby som zaistil rozšírenie nášho dosahu, zvýšenie informovanosti 

o tom, ako môžu ľudia využiť príležitosti, ktoré EÚ ponúka, a zároveň budem pracovať na 

tom, aby boli tieto príležitosti prístupnejšie a inkluzívnejšie. 

 

 

4.  Ako podpredseda zodpovedáte za celý rad oblastí politiky, ktoré sú zastúpené 

v portfóliách iných komisárov. Ako budete spolupracovať napríklad s komisárom pre 

inováciu a mládež, aby ste zabezpečili spoločný prístup EÚ k vzdelávaniu, kultúre 

a športu? Ako bude fungovať koordinácia v rámci Komisie? Osobitne zodpovedáte za 

Európsky zbor solidarity a DiscoverEU, ktoré sú podľa návrhu Komisie súčasťou 

programu Erasmus+. Ako zabezpečíte účinný, spoločný prístup k vykonávaniu týchto 

programov? 

 

Zvolená predsedníčka jasne stanovila úlohy podpredsedov a komisárov v rámci dynamického 

„nadrezortného“ prístupu. Veľké množstvo našich politík vzájomne súvisí, čo znamená, že 

výsledky môžeme dosiahnuť, len keď budeme pracovať naprieč hranicami medzi 

jednotlivými politikami a keď budeme mať k dispozícii systémy, ktoré nám umožnia plne 

tieto synergie využiť. Každý útvar Európskej komisie je centrom excelentnosti vo svojej 

oblasti zodpovednosti, no v dôsledku organizácie práce sú jednotlivé útvary často začlenené 

do rôznych portfólií. Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, využijem svoje podrobné 

znalosti o fungovaní Komisie na koordináciu oblastí politiky týkajúcich sa začlenenia, ktoré 

patria do pôsobnosti komisárov pre inovácie a mládež, pracovné miesta, rovnosť a zdravie. To 

nám umožní plniť naše priority kolegiálnym a kreatívnym spôsobom. 

 

V inštitúciách som často zastával pozície, ktoré si vyžadovali koordináciu a spoluprácu 

s rôznymi útvarmi a členmi kolégia komisárov. Mám v úmysle pracovať otvorene a v duchu 

spolupráce, pomáhať určovať priority a zabezpečovať konkrétne výsledky. Komisia má 

bohaté skúsenosti s využívaním podpredsedov, ktorí pomáhajú riadiť a koordinovať prácu 

skôr na základe politických priorít ako inštitucionálnej hierarchie. Ukázalo sa, že ide o účinný 

spôsob na prelomenie bariér a zabezpečenie spolupráce naprieč portfóliami a tímami. Svoju 

úlohu vidím v zabezpečení komplementárnosti a súdržnosti medzi jednotlivými oblasťami 

politiky a vo využití synergií medzi portfóliami, ako aj v prinášaní pridanej hodnoty vďaka 

podpore oblastí politiky, ktoré budem koordinovať. Skupinu komisárov, ktorej budem 

predsedať, využijem ako fórum na udávanie celkového strategického smerovania na tento 

účel. 

 

Jednou z mojich hlavných úloh bude zabezpečiť, aby budúci Európsky sociálny fond+ 

a program Erasmus+ napomáhali sociálnemu začleneniu, podporovali tých, ktorí to najviac 

potrebujú, a pomáhali posilniť mobilitu pracovnej sily v celej EÚ. Pri realizácii programov 
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Erasmus, DiscoverEU a Európsky zbor solidarity je nevyhnutné uplatňovať spoločný prístup. 

Po viac ako troch desaťročiach skúseností s programom Erasmus a jeho predchodcami sme 

vybudovali stabilný, fungujúci systém, ktorý sa realizuje čiastočne na vnútroštátnej 

a čiastočne na európskej úrovni. Je čas posunúť ho na vyššiu úroveň a pomôcť mu osloviť 

všetkých občanov. Príležitosti, ktoré tento program ponúka, musíme komunikovať v našich 

regiónoch, medzi našimi miestnymi komunitami, ale aj rôznymi skupinami, tak aby sa z neho 

stal program, ktorý odráža zásady rozmanitosti a začlenenia vlastné európskym 

spoločnostiam. Európsky zbor solidarity sa realizuje kratšie, no využili sa pri ňom skúsenosti 

z programu Erasmus. Mám v úmysle zabezpečiť, aby tento program rýchlo napredoval 

a v nasledujúcich rokoch prinášal konkrétne výsledky. Zaistím, aby sme programy Erasmus, 

DiscoverEU a Európsky zbor solidarity využívali na posilnenie postavenia našej mládeže 

a poskytnutie nových príležitostí na mobilitu. V rámci budovania Únie rovnosti sa takisto 

vynasnažím, aby sa programy Erasmus a DiscoverEU stali prístupnejšími a inkluzívnejšími, 

pričom som presvedčený, že na tento účel možno lepšie využiť komplementárnosť 

s Európskym sociálnym fondom+. 

 

 

5.  Boli ste poverený dohľadom nad vzdelávaním, kultúrou, športom a integráciou 

migrantov a utečencov. Ako vnímate úlohu vzdelávania, kultúry a športu pri 

posilňovaní európskeho pocitu príslušnosti a súdržných spoločenstiev a pri podpore 

integrácie menšín, migrantov a utečencov, berúc do úvahy ich rozličný pôvod? Ktoré 

programy EÚ v oblasti vzdelávania, kultúry a športu prispievajú k plneniu tohto cieľa 

a ktoré opatrenia sú prípadne potrebné v budúcnosti? 

Som presvedčený, že súčasťou nového úsilia o začleňovanie vo všetkých oblastiach musí byť 

opätovný silný tlak na prehĺbenie integrácie a začlenenia migrantov a utečencov. Byť 

Európanom znamená byť otvorený svetu, otvoriť srdce aj domov tým, ktorí mali menšie 

šťastie, a všetkým tým, ktorí žijú v našej spoločnosti. Naliehavé požiadavky vyplývajúce 

z demografie a potrieb trhu práce sú zároveň silným argumentom v prospech väčšej legálnej 

migrácie a zosúlaďovania ponúkaných a požadovaných zručností. Pre ľudí prichádzajúcich do 

Európy, miestne komunity a pre dlhodobé zdravie našej spoločnosti a nášho hospodárstva má 

rozhodujúci význam integrácia. Ak chceme skutočne pomôcť našej spoločnosti 

a hospodárstvam v tom, aby prekvitali, musíme podporovať každého, kto je súčasťou tejto 

spoločnosti, pričom začlenenie musí byť právom aj povinnosťou pre všetkých. 

Kľúčom k úspešnej integrácii migrantov a utečencov je vzdelávanie a odborná príprava, 

rozvoj zručností a kompetencií. S ich pomocou sa ľudia dokážu usadiť v novom prostredí, 

prosperovať a byť prínosom. Školy, múzeá, kultúrne strediská a športoviská možno 

jednoznačne označiť za miesta, kde dochádza k vytváraniu komunít. Práve na týchto miestach 

sa rodiny a susedia v každom meste a každej dedine stretávajú a nadväzujú vzťahy. 

Začlenenie je pre migrantov a utečencov, ktorí k nám prišli nedávno, prínosné z viacerých 

hľadísk: pomáha im naučiť sa jazyk hostiteľskej krajiny, vybudovať si sociálnu sieť, využiť 

svoje zručnosti alebo získať nové a hlbšie porozumieť kultúre a hodnotám danej komunity. 

Zapojenie sa do vzdelávania, kultúry či športu na miestnej úrovni ľudí zbližuje. Pomáha 

bojovať proti xenofóbii, vylúčeniu a argumentácii typu „my proti nim“. Migrantom aj 

hostiteľským komunitám umožňuje čo najlepšie využiť dostupné zručnosti: viac ako štvrtina 

migrantov dosiahla vysoký stupeň vzdelania, no často nemôže svoje zručnosti využiť. Viac 

ako 40 % z nich má príliš vysokú kvalifikáciu na prácu, ktorú vykonávajú. Tento potenciál si 

nemôžeme dovoliť premárniť. Takmer pätina migrantov má zároveň len základné vzdelanie 

a potrebuje ďalšiu podporu. 
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EÚ môže pomôcť podporiť úsilie členských štátov v tejto oblasti. V existujúcom Akčnom 

pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín z roku 2016 sa spájajú opatrenia 

v oblastiach ako vzdelávanie, integrácia na trhu práce a aktívna účasť/sociálne začlenenie. 

Musíme si vziať ponaučenie z úspešných príkladov pri realizácii tohto plánu a zvážiť, ako 

môžeme tieto snahy rozvíjať ďalej. 

V oblasti vzdelávania už program Erasmus+ podporuje členské štáty pri vzájomnom učení sa 

a rozvoji inovatívnych postupov v oblasti vzdelávania, mládeže a športu. V rámci tohto 

programu sa vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie a športové kluby spoločne 

podieľajú na realizácii spoločných projektov. Erasmus+ podporuje mobilitu a výmenu 

a prostredníctvom online prostriedkov pomáha učiteľom rozvíjať v triede medzikultúrny 

dialóg. DiscoverEU podporuje v mladých ľuďoch pocit príslušnosti k Európskej únii, a to tak, 

že im poskytuje nové príležitosti objavovať kultúrne dedičstvo Európy. Bol by som rád, keby 

sa v budúcnosti ďalej rozvíjal aj vzdelávací a kultúrno-vzdelávací aspekt tohto programu. 

Skutočnosť, že do programu DiscoverEU sa už prihlásilo okolo 275 000 mladých ľudí, svedčí 

o skutočnom záujme o cezhraničné poznávanie. Podobne sa až 160 000 mladých ľudí uchádza 

o dobrovoľnícke aktivity, stáže alebo pracovné príležitosti v rámci Európskeho zboru 

solidarity. Jednou z oblastí, v ktorých môžu aktivity tohto zboru zamerané na riešenie 

spoločenských výziev predstavovať prínos, je integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín, 

žiadateľov o azyl a utečencov. Podobné aktivity sa rozvíjajú aj v oblasti športu, napríklad 

športové ocenenia #BeInclusive EU sa udeľujú za vynikajúcu prácu pri podpore sociálnej 

integrácie v celej Európe vrátane integrácie migrantov a utečencov, ako aj v oblasti 

cezhraničnej kultúrnej spolupráce a rozmanitosti pri projektoch spolupráce v oblasti kultúry. 

Všetky tieto zdola vychádzajúce iniciatívy umožňujú ľuďom ukázať, že sú odhodlaní 

uskutočňovať proaktívne kroky na podporu integrácie. Vzhľadom na predchádzajúce 

skúsenosti a na výzvy stojace pred nami musíme týmto spôsobom pokračovať v budovaní 

integračného ekosystému a podporovať zraniteľné skupiny a zasadzovať sa o integráciu 

prostredníctvom vzdelávania, mládeže, športu a kultúry. Kľúčom k úspechu bude aj naďalej 

cielené financovanie prostredníctvom programov Erasmus+, Sociálny fond+, Európsky zbor 

solidarity a Kreatívna Európa. 

Mojou úlohou vo funkcii koordinujúceho podpredsedu bude využívať synergie medzi týmito 

rôznorodými nástrojmi financovania. V rámci návrhov Komisie týkajúcich sa budúceho 

dlhodobého rozpočtu bola dlhodobejšia integrácia migrantov a utečencov začlenená pod 

Európsky sociálny fond+, zatiaľ čo počiatočnú integráciu žiadateľov o azyl bude aj naďalej 

pokrývať Fond pre azyl a migráciu. Naproti tomu program Erasmus+, Európsky zbor 

solidarity a program Kreatívna Európa – kultúrne sektory sú samostatnými nástrojmi 

financovania. To znamená, že v rámci príslušných programov existuje veľký priestor na 

vytvorenie väčších synergií s cieľom zabezpečiť, aby sme všetko svoje úsilie zamerali na 

dosiahnutie toho istého všeobecného cieľa, ktorým je väčšia rovnosť a začlenenie a zároveň 

sa vyhli prekrývaniu. 

Popritom budeme musieť preskúmať, ako môžu aj ďalšie programy a politiky EÚ prispieť 

k budovaniu celkovo inkluzívnejšej spoločnosti. Sú napríklad aj ďalšie spôsoby, akými by 

sme mohli podporiť školy pri otváraní sa širšej komunite, a to zapojením rôznych 

poskytovateľov formálneho a neformálneho vzdelávania, kultúrnych inštitúcií, športových 

klubov a mládežníckych organizácií. Tým by jednoznačne vznikli príležitosti na pomoc 

komunitám migrantov a utečencov. Iným príkladom by mohla byť ďalšia podpora učiteľov, 

vychovávateľov a vedúcich pracovníkov škôl pri profesijnom rozvoji v oblasti inkluzívnych 

vyučovacích metód. Členským štátom musíme pomôcť aj tým, že budeme podporovať 
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uznávanie zručností a kvalifikácií, ako aj transparentnosť kvalifikácií získaných v tretích 

krajinách. Skutočnou pomocou pri integrácii môže byť nástroj v oblasti zručností pre štátnych 

príslušníkov tretích krajín, ktorý pomôže pri začlenení do trhu práce a nájdení relevantných 

možností odbornej prípravy. 

 

Otázky Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

6. Aké budú vaše kľúčové priority v rámci portfólia, ktoré vám bolo pridelené, a ste 

pripravený podporiť zmenu názvu vášho portfólia? Vzhľadom na to, že vaše portfólio 

vo veľkej miere prekrýva s portfóliom komisára pre vnútorné záležitosti, môžete určiť 

konkrétne oblasti, za ktoré budete zodpovedať, a oblasti, za ktoré bude zodpovedný 

komisár pre vnútorné záležitosti? Ako zabezpečíte, aby nedochádzalo k zdvojovaniu 

povinností, čo by viedlo k prehliadnutiu niektorých oblastí politiky? Zaväzujete sa, že na 

základe žiadosti výboru a aspoň dvakrát za rok vystúpite pred výborom LIBE? 

Úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie 

ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín, pluralizmus a rovnosť medzi ženami 

a mužmi – to sú hodnoty a zásady, na ktorých je naša Únia založená. To je to, za čo bojovali 

predchádzajúce generácie a čo by sme nikdy nemali považovať za samozrejmosť. 

 

Byť Európanom znamená chrániť tých najzraniteľnejších medzi nami. Znamená to systémy 

zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia prístupné pre všetkých. Znamená to mať rovnaké 

príležitosti. Znamená to zaistiť, že ľudia budú mať vytvorené predpoklady na to, aby mohli 

v našej meniacej sa spoločnosti a na našom meniacom sa trhu práce prosperovať. Takisto to 

znamená výrazný európsky rozmer kultúry a športu ako stavebných kameňov našich komunít 

a hybných síl nášho hospodárstva. A znamená to aj cítiť sa bezpečne na našich uliciach, 

v našich domovoch a na všetkých miestach, kde sa radi stretávame, rozprávame a spoločne 

prežívame život. Byť Európanom znamená byť otvorený svetu, otvoriť srdce aj domov tým, 

ktorí mali menej šťastia. Znamená to postaviť sa za to, aby na celom svete platili rovnaké 

práva, zásady aj hodnoty. 

 

Práve to je pre Európanov príznačné a sú to práve tieto hodnoty a zásady, ktorých 

presadzovanie – v spolupráci s mojimi kolegami a spolu s vami, Európskym parlamentom – 

považujem za svoje poslanie. Bude to podstatou mojej práce, ak budem vo funkcii potvrdený. 

 

Je pritom dôležité, aby toto úsilie bolo vyvíjané na základe nediskriminácie, vzájomného 

rešpektu a podpory zraniteľných osôb, a to aj vzhľadom na integráciu tých, ktorí si v Európe 

budujú nový život. Mojou prioritou je zaistiť, aby sme ukázali skutočnú pridanú hodnotu, 

ktorú EÚ môže priniesť pri podporovaní súdržnej a inkluzívnej spoločnosti. Znamená to 

poskytnúť ľuďom nástroje a podporu, ktoré potrebujú, aby mohli osobnostne rásť. Znamená 

to zaistiť bezpečné prostredie a pokoj v duši, ktorý potrebujeme. Takisto to znamená venovať 

mimoriadnu pozornosť a poskytovať osobitnú podporu zraniteľným osobám a ľuďom v núdzi, 

a to nielen v rámci Európy, ale aj za jej hranicami. 

 

Úlohou podpredsedov je riadiť a koordinovať. Svoju úlohu vidím v koordinácii, poskytovaní 

usmernení s cieľom zaistiť, aby všetky oblasti Komisie patriace do môjho portfólia spoločne 

pracovali na dosiahnutí tých istých cieľov a aby nedochádzalo k žiadnemu zdvojovaniu. 

 

Svoju úlohu podpredsedu vidím v prinášaní významnej pridanej hodnoty vďaka koordinácii 

práce Komisie. V prvom rade pôjde o oblasť začlenenia a integrácie, v ktorej budem 
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spolupracovať s komisárom pre pracovné miesta a komisárkami pre vnútorné záležitosti, 

inovácie a mládež, rovnosť a zdravie a ich príslušnými útvarmi s cieľom presadzovať Úniu 

rovnosti vo všetkých oblastiach, čo sa vzťahuje aj na integráciu štátnych príslušníkov tretích 

krajín. 

 

Ďalej sa to bude týkať oblasti migrácie, v ktorej budem spolu s kolegami pracovať na vzniku 

nového paktu o migrácii a azyle, ktorom sa budú kombinovať vnútorné i vonkajšie politiky. 

Prijímané opatrenia preto budú musieť prekonať bariéry vyplývajúce z vnútornej organizačnej 

štruktúry. Udržateľnú odpoveď môžeme priniesť len prostredníctvom komplexného prístupu, 

zameraním sa na možnosti legálnej migrácie, hranice, azyl, návrat a úzkou spoluprácou 

s partnermi mimo Európskej únie. Mojou úlohou bude zabezpečiť, aby bol výsledkom súčtu 

všetkých týchto premenných fungujúci systém. Pri svojej činnosti tiež zabezpečím, aby bolo 

naše úsilie v rámci všetkých politík súvisiacich s migráciou naďalej zamerané na ľudí a aby 

sme priniesli riešenie, ktoré bude v súlade s našimi hodnotami solidarity, humanity 

a tolerancie. 

 

Moja koordinačná úloha v neposlednom rade prinesie skutočnú pridanú hodnotu k práci 

Komisie v oblasti bezpečnostnej únie, a najmä hybridných hrozieb, kde budem spolupracovať 

s komisárkami pre vnútorné záležitosti, rovnosť a vnútorný trh a ich príslušnými útvarmi, ako 

aj s vysokým predstaviteľom/podpredsedom pre silnejšiu Európu vo svete. 

 

V posledných pár rokoch je čoraz zrejmejšie, že bezpečnosť občanov EÚ možno zaistiť len 

prostredníctvom spoločného úsilia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Mojou úlohou 

bude usmerňovať prácu v oblasti bezpečnostnej únie s cieľom spojiť úsilie, ktoré Komisia 

v jednotlivých oblastiach a portfóliách vynakladá, aby odobrala teroristom prostriedky na ich 

činnosť, bojovala proti závažnej a cezhraničnej činnosti, chránila Európanov na internete 

a bojovala proti počítačovej kriminalite, odstraňovala informačné medzery a podporovala 

cezhraničnú spoluprácu v oblasti presadzovania práva. Pritom budem zároveň uplatňovať 

geopolitický a nadrezortný prístup, ktorý bude pre Komisiu von der Leyenovej príznačný, 

v záujme prehĺbenia spolupráce EÚ pri zvyšovaní odolnosti voči hybridným hrozbám. 

 

Všetky tieto priority sa týkajú celej škály oblastí politiky, pričom na to, aby sme naše nástroje, 

zdroje a hodnoty spojili čo najefektívnejším spôsobom budú potrebné investície. Domnievam 

sa, že práve preto potrebujeme kreatívnu organizáciu kolégia stanovenú zvolenou 

predsedníčkou, v ktorej zastrešujúca úloha podpredsedov dopĺňa politické zameranie 

komisárov. Aj keď každý komisár vedie oblasť politiky, ktorej sa venuje útvar v jeho 

pôsobnosti, mnoho tém zastrešuje viacero rôznych útvarov. Svoju úlohu preto vidím v spájaní 

rôznych aspektov politiky, napríklad vzdelávania a zručností, migrácie a zručností alebo tiež 

viacerých aspektov bezpečnosti. Budem maximalizovať synergie a na minimum znížim riziko 

nedostatkov. V spolupráci s komisárkou pre vnútorné záležitosti, komisárom pre 

spravodlivosť, komisárkami pre rovnosť, zdravie, inovácie a mládež, ale aj komisárom pre 

pracovné miesta a komisárkou pre vnútorný trh a aj mnohými ďalšími kolegami sa budem 

snažiť tvorivým spôsobom spájať politiky s cieľom nájsť spoločné riešenia založené na našich 

hodnotách a záväzkoch. Som zároveň pevne odhodlaný plniť úlohu Komisie pri dosahovaní 

konsenzu, a to prostredníctvom otvorenosti, konzultácií a zodpovednosti. Na tento účel 

zriadime koordinačné mechanizmy s cieleným programom a víziou konkrétnych výsledkov. 

 

Na základe svojich skúseností z Parlamentu som presvedčený, že je zároveň nevyhnutné viesť 

úprimný a politický dialóg s Európskym parlamentom založený na otvorenosti, 

transparentnosti a vzájomnej dôvere. Verejnosť sleduje tieto oblasti s veľkým záujmom, 
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a preto je nevyhnutné, aby občania videli, že demokratická zodpovednosť skutočne funguje. 

Neviem si predstaviť, že by som svoje úlohy komisára plnil bez neustálej komunikácie 

s Parlamentom a jeho výbormi. Časť mojich koordinačných úloh vo funkcii predsedu skupiny 

komisárov bude podľa mňa spočívať v zabezpečení pravidelného dialógu na politickej úrovni 

s Parlamentom, ktorý bude venovaný všetkým z preberaných otázok. Zaväzujem sa, že vás 

v tomto Parlamente budem informovať vždy, keď o to budem požiadaný, no predovšetkým 

pravidelne. Zároveň mám v úmysle zapojiť sa do práce všetkých výborov, ktorých činnosť 

súvisí s oblasťami môjho portfólia v zverenej koordinačnej úlohe, aby som lepšie porozumel 

všetkým hľadiskám. 

 

 

7. Ktoré formy legálnej migrácie budete uprednostňovať ako neoddeliteľnú súčasť 

holistického prístupu k migrácii v novom pakte o migrácii a azyle? Ako zabezpečíte, aby 

sa posilnili iniciatívy malého rozsahu – ako sú súčasné pilotné projekty pracovnej 

migrácie koordinované Komisiou – na podporu väčšej mobility pracovnej sily na 

rôznych úrovniach zručností do EÚ? Budete sa angažovať v odblokovaní rokovaní 

o modrej karte a budete sa usilovať o súdržnejší prístup k legálnej migrácii tým, že sa 

poskytne príležitosť na legálnu migráciu pre pracovníkov so strednou a nízkou 

kvalifikáciou na základe požiadaviek na trhu práce EÚ? Zaviažete sa presadzovať 

vnútorné aj vonkajšie nástroje EÚ v oblasti legálnej migrácie, ako napríklad smernice 

o modrej karte, sezónnych pracovníkov, študentoch a výskumných pracovníkoch, 

zlúčení rodiny a, v budúcnosti, rámec Únie pre presídľovanie a humanitárne víza? Aké 

iniciatívy vypracujete, aby ste zabezpečili integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín 

do súdržných miestnych spoločenstiev, v ktorých sa zabráni vykorisťovaniu? Akú 

podporu EÚ plánujete na tento účel1? 
 

Rozvoj možností legálnej migrácie je jednou z hlavných priorít mandátu Komisie von der 

Leyenovej. Legálna migrácia podľa mňa slúži na plnenie viacerých cieľov. Po prvé, môže 

pomôcť reagovať na demografickú situáciu a potreby trhu práce v rámci európskeho 

hospodárstva so zreteľom na celosvetový boj o talenty. Po druhé, môže ponúknuť bezpečnú 

alternatívu pre ľudí, ktorí by sa inak museli vydať na nebezpečnú cestu, aby sa do Európy 

dostali nelegálne. Po tretie, legálna migrácia je zároveň základným stavebným kameňom 

vážnych dlhodobých vzťahov s partnermi mimo EÚ, ktorí by si priali otváranie nových 

príležitostí pre svojich občanov a vidia prínosy spočívajúce vo zvyšovaní ich zručností. 

 

Legálna migrácia je preto jednou z kľúčových súčastí súboru opatrení v rámci racionálnej 

migračnej politiky. Budeme však musieť prekonať váhanie niektorých členských štátov. 

 

Ak chceme existujúci súbor nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii v oblasti legálnej migrácie, 

posunúť ďalej, mali by sme sa mali zamerať na to, ako ich lepšie presadzovať a vykonávať, 

ako ich možno zlepšiť a tiež ako môžeme prehĺbiť spoluprácu s členskými štátmi 

a zainteresovanými stranami z hospodárstva v oblasti legálnej migrácie, kde je schopnosť EÚ 

prilákať vysokokvalifikovaných pracovníkov obmedzená v dôsledku viacerých prekážok. Na 

tejto téme budem úzko spolupracovať s komisárkou pre vnútorné záležitosti a komisárom pre 

pracovné miesta s cieľom nájsť riešenie, ktorým sa odstránia prípadné obavy a vyrieši sa 

súčasná patová situácia. 

 

                                                 
1 Ak by bola otázka č. 1 nadbytočná, táto otázka by sa mohla rozdeliť na dve s cieľom lepšie zohľadniť 

ustanovenia článku 3 ods. 5 prílohy VII rokovacieho poriadku Parlamentu. 
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Zahrnutie prvku legálnej migrácie bude dôležitou súčasťou našich dohôd s tretími krajinami. 

Budem veľmi úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom a ďalšími 

komisármi, aby som zaistil súdržnosť medzi vonkajším a vnútorným rozmerom tejto dôležitej 

oblasti politiky. Prebiehajúce pilotné projekty presne ukazujú, ako by mala vyzerať 

produktívna spolupráca medzi členskými štátmi, tretími krajinami a zamestnávateľmi. 

Stavajúc na týchto projektoch preskúmam moderné a cielené systémy legálnej migrácie, ktoré 

zodpovedajú potrebám hospodárstva EÚ, jej pracovného trhu a potrebám vyplývajúcim 

z demografických výziev. Účinným stimulom pre tieto pilotné projekty sa ukázala podpora, 

ktorá sa dnes poskytuje v rámci trustového fondu pre Afriku, no musíme ponechať otvorenú 

aj možnosť financovania z prostriedkov EÚ. 

 

Pre súdržnosť našich spoločností má zásadný význam skutočná integrácia migrantov, ktorí sa 

v EÚ zdržiavajú oprávnene. V posledných rokoch prišlo na územie členských štátov veľké 

množstvo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú právo a zároveň aj povinnosť 

skutočne sa integrovať. EÚ môže zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore úsilia členských štátov 

v tejto oblasti, uľahčovať výmenu osvedčených postupov a vzájomné učenie. Riešenia musia 

prichádzať zdola, a nie zhora, čo znamená, že treba podporovať miestne komunity, ktoré 

vedia, čo v danej oblasti funguje najlepšie, a pracovať s nimi. Musíme stavať na pozitívnych 

príkladoch, ako je napríklad európske partnerstvo pre integráciu do trhu práce a partnerstvo 

pre začlenenie migrantov a utečencov v rámci mestskej agendy. 

 

Kľúčovou súčasťou tohto úsilia je financovanie z prostriedkov EÚ. V rámci návrhov 

budúceho dlhodobého rozpočtu bola dlhodobejšia integrácia migrantov a utečencov začlenená 

pod Európsky sociálny fond+, zatiaľ čo počiatočná integrácia žiadateľov o azyl by sa mala 

ďalej podporovať z budúceho Fondu pre azyl a migráciu. Jednou z mojich úloh bude 

zabezpečiť, aby budúci Európsky sociálny fond+ napomáhal sociálnemu začleneniu, 

podporoval tých, ktorí najviac potrebujú pomoc, a pomohol zlepšiť mobilitu pracovnej sily 

v celej EÚ, čo pre mňa predstavuje príležitosť na začlenenie problematiky integrácie 

migrantov a utečencov do rôznych oblastí politiky. 

 

Rozšírenie legálnych a bezpečných spôsobov, akými sa štátni príslušníci tretích krajín, ktorí 

potrebujú medzinárodnú ochranu, môžu dostať do EÚ, je nevyhnutným prvkom každej 

migračnej politiky EÚ ako konkrétny prejav humanitárneho imperatívu, ktorým sa vo svojej 

práci musíme riadiť. Môžeme byť právom hrdí, že od roku 2015 dva úspešné programy EÚ 

pre presídľovanie pomohli takmer 60 000 najzraniteľnejším osobám, ktoré potrebovali 

medzinárodnú ochranu, nájsť útočisko v EÚ, musíme však zaistiť, aby sa v tomto úsilí 

pokračovalo. V prvom kroku sa musíme dohodnúť na rámci EÚ pre presídľovanie. 

Budem tiež spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom a komisárkou pre 

vnútorné záležitosti na otvorení nových humanitárnych koridorov. Na to, aby tieto 

humanitárne koridory fungovali, musia v EÚ existovať miesta na presídlenie. Tieto dva 

aspekty teda spolu priamo súvisia. 

Po prijatí rámca Únie pre presídľovanie by sme mali zvážiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia 

na prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov. 

 

 

8. Ako zabezpečíte, ako dezignovaný podpredseda budete zodpovedný za koordináciu 

bezpečnostnej únie, aby bol existujúci súbor nástrojov v oblasti bezpečnosti vhodný, 

plne a správne vykonávaný a aby neexistovali žiadne medzery? Budete naďalej podávať 

správy o dosiahnutom pokroku v oblasti bezpečnostnej únie prostredníctvom analýzy 
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zostávajúcich najväčších nedostatkov Európskej bezpečnostnej únie a spôsobu ich 

riešenia? Budete tiež analyzovať, ako členské štáty vykonávajú existujúce nástroje, či sa 

kontroluje správnosť údajov a či sa v prípade potreby a v prípadoch, keď sú ohrozené 

alebo porušované základné práva a slobody, uplatňujú prostriedky nápravy, keďže 

Komisia je strážkyňou zmlúv? Ako zabezpečíte, aby sa v každom navrhovanom 

bezpečnostnom opatrení plne rešpektovali základné práva, zásady nevyhnutnosti 

a proporcionality, a najmä aby sa nevyžadovalo zhromažďovanie údajov alebo 

hromadné sledovanie, a ako sa bude v tejto súvislosti riešiť vykonávanie existujúcich 

opatrení? Prijmete silnejší postoj voči tým členským štátom, ktoré nevykonávajú 

bezpečnostné opatrenia včas, a to začatím okamžitého konania vo veci porušenia 

právnych predpisov? 

 

Ako bolo zdôraznené v politických usmerneniach, pre ochranu našich občanov musíme urobiť 

úplne všetko. Prvá priorita, ktorú Európska rada stanovila v strategickom programe na roky 

2019 – 2024, sa týka ochrany občanov a slobôd. EÚ môže podporovať členské štáty pri 

ochrane občanov, a to predovšetkým v oblastiach s výrazným cezhraničným rozmerom, ako je 

terorizmus, organizovaná trestná činnosť alebo počítačová kriminalita, a pri zabezpečení 

výrazného bezpečnostného rozmeru jednotlivých politík od digitálnej cez energetickú až po 

politiku v oblasti finančných služieb a hraníc. Svoje prierezové právomoci využijem na to, 

aby som zaistil ďalší pokrok pri budovaní skutočnej a účinnej bezpečnostnej únie. Zároveň sa 

zaväzujem naďalej vypracúvať pravidelné správy o bezpečnostnej únii a poskytovať 

informácie Parlamentu. 

 

EÚ vytvorila širokú škálu nástrojov a politík na podporu vnútornej bezpečnosti. Stále však 

pretrvávajú výzvy a nedostatky, ktoré nám bránia dosiahnuť plný potenciál bezpečnostnej 

únie, pričom zároveň čelíme neustále sa meniacim hrozbám, čo si vyžaduje neustálu 

ostražitosť a prispôsobovanie. 

 

Budem pracovať na odstránení informačných medzier prostredníctvom vykonávania návrhov 

o interoperabilite, ktoré budú osobitne dôležité po zavedení nových informačných systémov, 

ako je systém vstup/výstup, systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) 

a zreformovaný Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS). 

 

Vďaka usilovnej práci Parlamentu aj Rady boli všetky tieto návrhy prijaté a ja som odhodlaný 

zaistiť ich vykonávanie. Budem klásť neustály dôraz na vykonávanie toho, na čom sme 

spoločne dohodli. Komisia môže podporiť členské štáty v procese implementácie poskytnutím 

finančnej podpory, právnej pomoci a praktického poradenstva. Komisia musí tiež využiť 

svoju úlohu strážkyne zmlúv, aby zaistila vykonanie toho, čo sa spoločne dohodlo, a to vždy 

v plnom súlade so základnými právami. 

 

Už samotná implementácia týchto právnych predpisov pomôže zlepšiť cezhraničnú 

spoluprácu, musíme však ďalej pracovať na tom, aby sme pomohli modernizovať nástroje, 

ktoré majú k dispozícii orgány presadzovania práva, a prispôsobili ich novému 

bezpečnostnému prostrediu digitálneho veku. Musíme vytvoriť lepšiu kultúru cezhraničnej 

spolupráce, aby sme pomohli predísť riziku, že páchatelia organizovanej trestnej činnosti 

využijú rozdiely v prístupoch jednotlivých štátov, alebo oportunizmu trestnej činnosti 

umožnenej počítačovými technológiami. Musíme spojiť zdroje a odborné znalosti, aby žiadny 

členský štát nezostal pozadu a aby nevznikali žiadne nové bezpečnostné medzery. 
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Všetky tieto aspekty si vyžadujú prístup, v rámci ktorý stavia na existujúcich štruktúrach 

a agentúrach, rozvíja dialóg s členskými štátmi a zameriava sa na to, ako môžu praktické 

kroky v rámci spolupráce EÚ pomôcť pri presadzovaní práva. Na to je potrebný jasný právny 

rámec, ktorý pri plnom dodržiavaní základných práv uľahčí spoluprácu medzi orgánmi, ako aj 

so súkromným sektorom. Čo sa týka jedného, týka sa nás všetkých: musíme podporovať 

spoluprácu nielen medzi orgánmi, ale aj medzi rôznymi komunitami. Napríklad v záujme 

lepšieho riešenia problému sexuálneho zneužívania detí na internete musia poskytovatelia 

služieb, ktorých siete páchatelia využívajú, spolupracovať s orgánmi presadzovania práva, 

ako aj s učiteľmi a sociálnymi službami na posilnení prevencie, lepšom odovzdávaní 

informácií o zistených prípadoch zneužívania, identifikovaní a záchrane obetí a odhalení 

a stíhaní páchateľov. Práve v tejto oblasti musí Komisia vytvoriť priestor na produktívny 

dialóg a praktickú spoluprácu. 

 

Charakter strategických výziev, ktorým v súčasnosti čelíme, nás núti robiť viac a zároveň aj 

lepšie. Bezpečnosť je rozhodujúcim prvkom celej škály politík EÚ. Budeme preto musieť 

stavať na všetkých politikách a spôsobilostiach, ktoré máme, a najmä zabezpečiť súdržný 

rámec na účinnú koordináciu. 

 

Komisia už venuje mimoriadnu pozornosť potrebe prepojiť politiky a nástroje EÚ v tejto 

oblasti. Ako podpredseda mám v úmysle stavať na prístupe dôraznej vnútornej koordinácie 

uplatňovanom v rámci bezpečnostnej únie. Je to zároveň najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby 

základné práva boli pevne a jednotne zakotvené v našich politikách. Musíme pomôcť chrániť 

občanov pred závažnou trestnou činnosťou a teroristickými útokmi, no naša bezpečnostná 

politika bude zároveň udržateľná len vtedy, keď sa pri nej budú dodržiavať základné práva. 

Obidva tieto politické ciele, teda ochrana našich občanov a dodržiavanie základných práv 

musia byť do našich politík zahrnuté už od samého začiatku. To bude jednou z hlavných úloh 

skupiny komisárov pre ochranu európskeho spôsobu života, do činnosti ktorej sa v záujme 

lepšieho prepojenia nášho úsilia v oblasti vnútornej a vonkajšej bezpečnosti zapojí aj 

podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť a vysoký predstaviteľ/podpredseda pre 

silnejšiu Európu vo svete. 

 

Cítiť sa doma isto a bezpečne je najzákladnejším a najvšeobecnejším zo všetkých práv. 

Žiadne právo však nie je absolútne a právo na bezpečnosť musí byť v rovnováhe s právom na 

súkromie a ochranu osobných údajov. V súlade s právnymi záväzkami vyplývajúcimi zo 

zmlúv preto musí základným znakom bezpečnostnej politiky EÚ naďalej zostať dodržiavanie 

základných práv. Na dôvažok k účinnej súdnej kontrole zo strany Súdneho dvora Európskej 

únie Komisia vytvorila niekoľko mechanizmov na zohľadnenie problematiky základných práv 

pri vypracúvaní legislatívnych návrhov a návrhov politík. Plne si uvedomujem citlivosť tejto 

otázky a dôležitosť preverovania bezpečnostných opatrení z hľadiska dodržiavania 

základných práv. Takisto zabezpečím, aby sme zohľadňovali rozhodnutia Súdneho dvora 

Európskej únie. To sa nezaobíde bez plného dodržiavania zásad proporcionality a subsidiarity 

a mechanizmov správy umožňujúce nápravu. V tejto súvislosti zohráva kľúčovú úlohu 

Európsky parlament a ja sa vždy budem usilovať o to, aby som ho v tejto úlohe podporil 

a umožnil mu ju vykonávať. 

 

Komisia by takisto mala naďalej plniť svoju úlohu strážkyne zmlúv a začať postup v prípade 

nesplnenia povinnosti vždy, keď to bude potrebné na zabezpečenie plnej transpozície 

a účinného uplatňovania právnych predpisov EÚ. Tento prístup bude zároveň sprevádzať plná 

ochota rozvíjať dialóg o tom, ako prekonať prípadné praktické prekážky a pomôcť členským 

štátom dosiahnuť pokrok. Všetky uvedené prvky sú súčasťou transparentného a na výsledky 
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zameraného prístupu, ktorý by som chcel presadzovať v záujme vybudovania účinnej 

bezpečnostnej únie, ktorú od nás občania očakávajú. 
 

 


