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Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku / dezignovaný podpredseda Európskej komisie pre silnejšiu Európu 

vo svete 

 

Otázky Výboru pre zahraničné veci 

 

1. Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

1.1. 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? 
 
Značnú časť svojho života, svojej práce a svojich politických aktivít som venoval európskym 
otázkam, ktoré vždy zohrávali v mojich záujmoch a povinnostiach ústredné miesto. 
Kľúčovým svedectvom toho je, že som mal česť pôsobiť ako predseda Európskeho 
parlamentu (v období rokov 2004 – 2007), ako aj predseda jeho Výboru pre rozvoj (2007 – 
2009), a takisto aj môj nedávnejší príspevok k spoločnému európskemu prístupu z pozície 
španielskeho ministra zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce. 
 
Môj silný záujem o európsku integráciu a oddanosť európskej integrácii – a to z pohľadu 
osobného aj profesionálneho – sa však datuje omnoho skôr, počnúc rokom, keď mi bolo ako 
17-ročnému udelené prvé štipendium za esej o vyhliadkach Španielska, vtedy ešte pod vládou 
Francovho režimu, na pristúpenie k tomu, čo sa vtedy nazývalo „európsky spoločný trh“. 
 
Počas mojich 40 rokov verejnej služby som bol zapojený do politiky EÚ ako poslanec 
Európskeho parlamentu a člen Rady ministrov. Ako štátny tajomník ministerstva financií som 
sa zúčastnil na rokovaniach týkajúcich sa vstupu Španielska do Európskych spoločenstiev. 
Zastupoval som svoju krajinu desať rokov (1986 – 1996) v troch zloženiach Rady Európskej 
únie (hospodárske a finančné záležitosti, životné prostredie, doprava a telekomunikácie). 
 
Predsedal som spoločnému výboru španielskeho parlamentu pre Európsku úniu. Z tohto titulu 
som bol členom Konventu, ktorý vypracoval návrh Európskej ústavy, ktorá sa neskôr stala 
základom Lisabonskej zmluvy. 
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Ako predseda Európskeho parlamentu som dôrazne podporoval európsku parlamentnú 
diplomaciu. Podporil som najmä rozvoj mnohostranných parlamentných zhromaždení, napr. 
vytvorením zhromaždení EuroLat a EuroMed, ktorým som mal česť počas môjho 
predsedníctva v Európskom parlamente aj predsedať. 
 
Moje predsedníctvo vo Výbore Európskeho parlamentu pre rozvoj (DEVE) mi umožnilo 
lepšie porozumieť Afrike a výzvam a príležitostiam, ktoré tento sesterský kontinent ponúka. 
V roku 2008 som napríklad viedol vyšetrovaciu misiu Európskeho parlamentu v Darfúre 
zameranú na podmienky v utečeneckých táboroch. Zúčastnil som sa aj na niekoľkých 
stretnutiach Spoločného parlamentného zhromaždenia Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT). 
 
Ako predseda DEVE som navštívil niekoľko terénnych operácií Európskej komisie v oblasti 
medzinárodnej spolupráce a humanitárnej pomoci, od centier poskytujúcich psychologickú 
pomoc obetiam partizánskych síl v Kolumbii až po dodávku vody do dedín v Nigérii. Pri 
týchto návštevách v teréne som videl, ako dokáže naša rozvojová spolupráca a humanitárna 
pomoc poskytovaná priamo na mieste ľuďom v núdzi meniť životy. 
 
Okrem toho som ako predseda DEVE išiel do frontovej línie konfliktu. Napríklad v roku 2009 
som sa spolu s európskym komisárom pre rozvoj a humanitárnu pomoc Louisom Michelom 
zúčastnil na pozorovateľskej misii v Gaze po bombardovaní v rámci operácie Liate olovo. 
 
Napokon od júna 2018 prispievam k práci Rady pre zahraničné veci (FAC) ako minister 
zahraničných vecí, Európskej únie a spolupráce španielskej vlády. 
 
Tieto skúsenosti súvisiace s EÚ dopĺňa moje pôsobenie na medzinárodnej úrovni, a to 
v osobnom aj profesionálnom živote, ktoré mi umožnilo lepšie porozumieť svetu, v ktorom 
žijeme, a pripraviť sa na prevzatie úradu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a podpredsedu Komisie (VP/PK). Medzi najdôležitejšie skúsenosti 
patrí čas strávený v Spojených štátoch, Izraeli, Číne, Salvádore, Nepále, Sudáne, Gaze, 
Gruzínsku, Arménsku, Ekvádore, Bolívii, Senegale, Nigeri, Libanone alebo Jordánsku. 
 
Ak ma Európsky parlament potvrdí vo funkcii podpredsedu Komisie, som odhodlaný využiť 
všetky svoje znalosti, skúsenosti a schopnosti na splnenie svojho mandátu. Som presvedčený, 
že mám správnu kvalifikáciu a odborné skúsenosti na to, aby som prispel k všeobecnému 
európskemu záujmu. Na základe príslušných ustanovení zmluvy mám v úmysle pomáhať 
predsedníčke Komisie a svojim kolegom v ich úsilí o naplnenie politických usmernení 
zvolenej predsedníčky a podporovať priority Európskej únie. 
 
1.2. Čo vás motivuje? 
 
Po prvé, motivuje ma jednoznačne európsky projekt. Nie je to len neoddeliteľná súčasť mojej 
profesionálnej kariéry, ale vždy to bolo niečo, k čomu som pociťoval silnú oddanosť. Keď 
som prvýkrát prekročil hranice svojej vlasti – čo vtedy nebolo také ľahké ako dnes – bolo to 
kvôli mojim letným brigádam: kvôli práci na farme v Dánsku, v stavebníctve v Nemecku, 
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v hotelierskom sektore v Londýne alebo kvôli zberu hrozna vo Francúzsku. Stále si pamätám 
emócie, ktoré som pocítil ako mladý Španiel pri objavovaní Európy, kontinentu, ktorý bol pre 
moju generáciu existenciálnym referenčným bodom, ktorého sme chceli byť súčasťou. 
 
Po druhé, som odhodlaný presadzovať program a preberať zodpovednosť za to, čo mi bolo 
zverené. Nech som vo svojej kariére zastával akúkoľvek funkciu, vždy som chcel byť 
prínosom a podľa možnosti prispieť k projektu európskej integrácie. Keď som bol členom 
Európskeho konventu (2001 – 2003) ako zástupca španielskeho parlamentu, aktívne som sa 
zúčastňoval na jeho pracovnej skupine pre zahraničnú politiku EÚ. Stále si pamätám našu 
intenzívnu diskusiu o tom, či by bolo vhodné vytvoriť pozíciu, spočiatku označovanú ako 
„minister zahraničných vecí EÚ“, a do tejto jedinej funkcie zliať úlohy vysokého 
predstaviteľa pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku – ktorým bol v tom čase Javier 
Solana – ako aj úlohy komisára Európskej komisie pre vonkajšie vzťahy – ktorým vtedy bol 
Chris Patten. Podobne sa veľa diskutovalo aj o tom, ktoré funkcie by presne mali byť s touto 
pozíciou spojené. Snažili sme sa, aby táto pozícia dala hlasu a činnosti Európskej únie vo 
svete jednotu a súdržnosť, a to tak z hľadiska vytvorenia spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky, ako aj z pohľadu vonkajšieho rozmeru politík EÚ. Bolo to veľmi 
kontroverzné a veľmi diskutované rozhodnutie a vtedy sme si všetci boli vedomí – a ja 
osobitne – aké problémy a požiadavky sú spojené s plnením tak komplexnej dvojitej funkcie. 
 
Po tretie, keď sa ujmem funkcie vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie, chcel by som 
skutočne prispieť k tomu, aby sa EÚ stala silnejším aktérom zahraničnej politiky. Všetci 
vieme, že aby sme na svetovej scéne zavážili, prakticky vo všetkých oblastiach politiky 
musíme konať spoločne ako Európania – a to platí naprieč inštitúciami aj členskými štátmi. 
Nebude to ľahká úloha, ale zaväzujem sa urobiť všetko pre to, aby som dosiahol jednotu EÚ 
vo vonkajších vzťahoch. 
 
Ak ma Európsky parlament potvrdí teraz, keď sa EÚ viac než kedykoľvek predtým angažuje 
vo všetkých globálnych záležitostiach a vo všetkých regiónoch sveta, pravidelne by som 
vystupoval pred Výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné veci (AFET) a žiadal ho 
o podporu pri výkone tejto dvojitej funkcie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a podpredsedu Európskej komisie. 
 
Mal som sa možnosť sám na vlastné oči presvedčiť o potrebe silnejšej Európy, ktorá obhajuje 
európske hodnoty a záujmy sveta pred hrozbami, ktoré postihujú všetkých Európanov. 
Európy, ktorá uplatňuje medzinárodnú solidaritu a podporuje mier a bezpečnosť vo svete. 
Som odhodlaný plniť tieto ciele z pozície vysokého predstaviteľa a podpredsedu Komisie. 

 
 
 
 
 



 

4 
 

1.3. Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? 
 
Ako oznámila zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová, naším cieľom je byť 
„geopolitickou Komisiou“. 
 
Súčasné geopolitické konflikty sa väčšinou neodohrávajú v zákopoch na bojisku, ale najmä 
v kybernetickom priestore a iných sférach – od obchodnej, hospodárskej a menovej politiky 
až po prístup k surovinám. Používané zbrane už nie sú bajonety, ale kybernetické a hybridné 
útoky, sankcie, obchodné clá, devalvácia meny a nútené transfery technológií. Preto ak sa 
chceme stať nielen platcom, ale aj aktérom svetovej politiky, musíme využívať celý súbor 
nástrojov EÚ a najmä vplyv, za ktorý vďačíme niektorým z našich vnútorných politík. Na 
tento účel mám v úmysle v plnej miere využiť svoju úlohu podpredsedu Komisie 
zodpovedného za koordináciu vonkajšej činnosti Európskej únie v súlade s článkom 18 ods. 4 
ZEÚ. Budem podporovať predsedníčku pri koordinácii vonkajšieho rozmeru práce všetkých 
komisárov a zabezpečím, aby sme lepšie prepojili vnútorné a vonkajšie aspekty našich politík. 
V súlade s mojím poverovacím listom mám v úmysle spolupracovať aj s príslušnými 
kolegami v kolégiu komisárov, aby sa sme strategicky využívali naše vonkajšie finančné 
nástroje, prispeli k našim širším politickým cieľom a aby sa posilňovalo vedúce postavenie 
a vplyv Európy vo svete. 
 
V čase, keď sa vonkajšia a vnútorná politika čoraz viac prelínajú, je pri vytváraní 
a uskutočňovaní zahraničnej politiky dôležité presadzovať záujmy a bezpečnosť našich 
občanov, ale zároveň sa pri vymedzovaní domácej politiky pozerať mimo EÚ. 
 
V tejto súvislosti bude mať pre súdržnú a účinnú zahraničnú politiku EÚ zásadný význam 
spolupráca s Európskym parlamentom ako priamym zástupcom európskych občanov, ktorý 
poskytuje politickú a rozpočtovú podporu a plní úlohu spoluzákonodarcu. 
 
1.4. Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete začleňovať do všetkých 
oblastí politiky svojho portfólia? 
 
Už od prvého dňa zvolená predsedníčka jasne proklamuje, že rodová rovnosť je kľúčovou 
prioritou – a skutočne navrhla tím, ktorý bude prvýkrát v histórii kolégia rodovo vyvážený. Je 
to záväzok celého tímu vrátane mňa. 
 
Podpora rodovej rovnosti a posilnenie postavenia žien je naším kľúčovým cieľom. 
Zabezpečím, aby EÚ zostala lídrom v medzinárodnom úsilí o dosiahnutie rodovej rovnosti, 
plné uplatňovanie všetkých ľudských práv voči všetkým ženám a dievčatám a posilnenie ich 
postavenia. 
 
Uplatňovanie rodového hľadiska je zakotvené v Zmluve o fungovaní Európskej únie 
a predstavuje účinný prostriedok na dosiahnutie našich cieľov. Budem spolupracovať 
s komisárom pre rovnosť na medzinárodnom rozmere novej európskej stratégie pre rodovú 
rovnosť oznámenej v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky. Som odhodlaný ďalej 
zintenzívniť našu činnosť a stavať na našom už dobre zavedenom trojakom prístupe, ktorý 
kombinuje politické dialógy EÚ a dialógy EÚ o politikách s partnerskými 
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krajinami; uplatňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách a činnostiach; a prijímať ad 
hoc opatrenia na odstránenie, prevenciu alebo nápravu rodových rozdielov. Uvedené tri prvky 
činnosti na seba nadväzujú. Tento prístup sa uplatňoval a mal by sa uplatňovať vo všetkých 
oblastiach vonkajšej činnosti EÚ vrátane zahraničnej a bezpečnostnej politiky, obrany, 
rozvoja, obchodu, financií, humanitárnej pomoci, migrácie, spravodlivosti a vzdelávania, ako 
aj pri predchádzaní radikalizácii, násilnému extrémizmu a terorizmu. V rámci mojej 
koordinačnej úlohy, ako je opísaná v mojom poverovacom liste, budem mať dobré 
predpoklady na to, aby som zabezpečil, že sa primerane zohľadnia rodové aspekty, pričom 
budem venovať náležitú pozornosť aj prepojeniu vonkajších a vnútorných aspektov našej 
práce. Vo všetkých našich politikách EÚ sledujeme jasnú súvislú líniu, ktorá si vyžaduje 
systematickú integráciu rodového hľadiska do plánovania, vykonávania a hodnotenia 
všetkých našich partnerstiev, dohôd, politík, stratégií a činností. Uvedené by sa malo zakladať 
na dôkladnej, náležitej a informovanej rodovej analýze. 
 
Pokiaľ ide o moju oblasť zodpovednosti, jedným z príkladov účinného uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti EÚ je systematické začleňovanie rodového hľadiska do celého procesu 
analýzy, plánovania, vykonávania a hodnotenia misií a operácií spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (SBOP), a to v súlade so všetkými príslušnými medzinárodnými normami 
a právnymi nástrojmi. Ďalším príkladom je integrácia rodového hľadiska do novej generácie 
obchodných dohôd EÚ. V nich sa ukazuje, že žiadna politika nie je rodovo neutrálna. 
 
Za správne zohľadňovanie rodového hľadiska nesú všetci zamestnanci EÚ vrátane tých, ktorí 
sú členmi vyššieho manažmentu, osobnú zodpovednosť. Aby sme ho vedeli efektívne 
uplatňovať a napokon aj zlepšiť plnenie cieľov politík, potrebujeme vedenie, ktoré zohľadňuje 
rodové aspekty. Uplatňovanie rodového hľadiska je spoločnou zodpovednosťou, a ja mám 
v pláne ísť príkladom. 
 
 
1.5. Akú záruku 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? 
 
Zaväzujem sa, že hneď ako budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, budem vzorne 
dodržiavať ducha aj literu zmlúv EÚ, pokiaľ ide o nezávislosť, transparentnosť, nestrannosť 
a dostupnosť v zmysle článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej aj „ZEÚ“) a v článku 
245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej aj „ZFEÚ“). Takisto sa zaväzujem vzorne 
dodržiavať povinnosť služobného tajomstva, ako je vymedzená v článku 339 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. 
 
Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu, budem plne rešpektovať literu a ducha zmluvy, 
a to najmä povinnosť konať v európskom záujme. Rovnako budem dodržiavať kódex 
správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie 
o záujmoch je kompletné a verejne prístupné a budem ho aktualizovať v prípade, že by došlo 
k akýmkoľvek zmenám. 
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Myslím si, že môj mandát poslanca a predsedu Európskeho parlamentu svedčí o plnom 
rešpektovaní znenia a ducha zmlúv EÚ a povinnosti konať v európskom záujme. 
 
Okrem toho som pevne odhodlaný vyhýbať sa akejkoľvek pozícii alebo situácii, ktorá by 
mohla spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a dostupnosť pre Komisiu, ako aj moju 
osobnú dôveryhodnosť, dôveryhodnosť Komisie a EÚ ako celku. Zaväzujem sa informovať 
novozvolenú predsedníčku Ursulu von der Leyenovú o akejkoľvek budúcej situácii, ktorá by 
mohla predstavovať konflikt záujmov pri plnení mojich úradných povinností. 
 
 
2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

2.1. Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? 
 
Mojou základnou úlohou bude v súlade s mojím poverovacím listom zabezpečiť, aby aktivity 
Komisie a vonkajšia činnosť EÚ reagovali na geopolitické výzvy, ktorým EÚ čelí. Ak chce 
mať EÚ vplyv vo svete, ktorý sa čoraz viac vyznačuje súperením veľmocí, musí využívať 
všetky dostupné nástroje našej mäkkej moci súdržnejším a strategickejším spôsobom. 
 
Na to mám v úmysle v plnej miere využiť svoju úlohu podpredsedu Komisie a koordinovať 
vonkajšiu činnosť Európskej únie tak, aby sa čo najviac posilnil náš medzinárodný vplyv 
v prospech ochrany našich záujmov a presadzovania našich hodnôt. Ak chcem byť úspešní, 
bude nevyhnutné, aby útvary Komisie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) ešte 
užšie spolupracovali, aby sa naše vnútorné a vonkajšie opatrenia plnohodnotne dopĺňali a aby 
sme naplno využili potenciál skupiny komisárov pre silnejšiu Európu vo svete, ako sa uvádza 
v mojom poverovacom liste. Okrem toho zabezpečím, aby všetka naša činnosť spojená 
s obranou a naše úsilie o vytvorenie skutočnej európskej obrannej únie boli vzájomne súdržné 
a konzistentné, a to najmä v úzkej spolupráci s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu 
pripravenú na digitálny vek, ako aj s komisárkou pre vnútorný trh. 
 
Po druhé, pokiaľ ide o moju predstavu úlohy, ktorú mám plniť na zasadnutiach Rady pre 
zahraničné veci, mal by som byť nestranným sprostredkovateľom. Na to, aby bola Komisia 
účinným aktérom zahraničnej politiky, nebude stačiť koordinácia jej vonkajšej činnosti. 
Musíme sa postarať aj o to, aby boli naše činnosti súdržné. Európska únia dokázala, že môže 
byť vplyvným aktérom, keď koná jednotne. 
 
Mojím cieľom v prípade nejednoty členských štátov je ísť nad rámec hľadania najnižšieho 
spoločného menovateľa. Mám v úmysle zohrávať aktívnu úlohu pri budovaní konsenzu medzi 
členskými štátmi, a to presadzovaním toho, o čom sa domnievam, že je z krátkodobého, zo 
strednodobého a z dlhodobého hľadiska v záujme EÚ. V tejto súvislosti budem spolupracovať 
so všetkými mojimi kolegami v kolégiu pri predkladaní návrhov vonkajšej činnosti EÚ vo 
všetkých vonkajších aj vnútorných oblastiach politík a budem ako vysoký predstaviteľ 
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využívať svoje právo iniciatívy a predkladať návrhy v oblasti spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky (SZBP). 
 
2.2. V čom by podľa vás mala spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše 
kroky a za činnosť vašich útvarov? 
 
Európska komisia sa zodpovedá Európskemu parlamentu, ktorý má, ako jediná priamo volená 
inštitúcia, najvyššiu demokratickú legitimitu. Európsky parlament zohrával kľúčovú úlohu 
v procese európskej integrácie vďaka formálnym právomociam, ktoré získal revíziami 
zmluvy, ale aj svojmu neformálnemu vplyvu a politickému vedeniu. 
 
Nevyhnutným predpokladom toho, aby mohol inštitucionálny systém EÚ fungovať a aby 
mohol byť rozhodovací proces EÚ účinný a legitímny, je efektívna medziinštitucionálna 
spolupráca. Spočíva na určitých základných zásadách, ktoré som pripravený v plnej miere 
dodržiavať. Patria medzi ne otvorenosť, vzájomná dôvera, efektívnosť a pravidelná výmena 
informácií. Tieto zásady sa v plnej miere odrážajú v politických usmerneniach a poverovacích 
listov zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, ktoré zdôrazňujú zámer posilniť osobitný 
vzťah medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdený vo funkcii 
podpredsedu, budem sa usilovať o dosiahnutie tohto cieľa a pri tom budem v plnej miere 
rešpektovať ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou z roku 2010 a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva 
z roku 2016. V rámci mojich kontaktov s Európskym parlamentom budem konať otvorene, 
transparentne a konštruktívne s cieľom vybudovať vzťah založený na vzájomnej dôvere. 
 
Zaväzujem sa plne vykonávať platné ustanovenia zmluvy, najmä článok 36 ZEÚ, 
a vyhlásenie o politickej zodpovednosti. Ako bývalý predseda Európskeho parlamentu 
prikladám osobitný význam vytváraniu úzkych a plodných vzťahov v duchu dôvery 
a spolupráce. 
 
2.3. Aké konkrétne záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 
transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 
vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 
iniciatív? 
 
Verím, že poslanci Európskeho parlamentu môžu zohrávať doplňujúcu úlohu k tradičným 
aktérom zahraničnej politiky, čím sa posilní vplyv a legitimita vonkajšej činnosti EÚ. Z tohto 
dôvodu som počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu Európskeho parlamentu zintenzívnil 
európsku parlamentnú diplomaciu. Je dôležité v tomto úsilí pokračovať a zároveň úzkou 
koordináciou našich aktivít zabezpečiť súdržnosť a komplementárnosť vonkajšej činnosti EÚ. 
 
Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, aby mohol v plnej miere vykonávať 
svoje úlohy v oblasti kontroly a tvorby programu. 
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Po prvé, v súlade s článkom 36 ZEÚ budem Európsky parlament pravidelne informovať 
o hlavných aspektoch mojej práce a konzultovať s ním základné rozhodnutia našej SZBP. 
Mám to v úmysle robiť niekoľkými spôsobmi: účasťou na výmenách názorov vo výbore 
AFET, pokračovaním v zasadnutiach osobitného výboru (zriadeného medziinštitucionálnou 
dohodou z roku 2002 o prístupe k citlivým informáciám v oblasti bezpečnostnej a obrannej 
politiky) a účasťou na plenárnych rozpravách, a to najmä na rozpravách o konečnom prijatí 
výročných správ Európskeho parlamentu o vykonávaní SZBP a SBOP, ako aj správ 
Európskeho parlamentu o ľudských právach a demokracii vo svete. 
 
Po druhé, zaväzujem sa plne vykonávať rámcovú dohodu medzi Európskym parlamentom 
a Európskou komisiou z roku 2010. Zvolená predsedníčka sa zaviazala, že na uznesenia 
Európskeho parlamentu prijaté väčšinou jeho členov bude Komisia reagovať legislatívnym 
aktom v plnom súlade so zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. V tejto 
súvislosti budem v mojej oblasti zodpovednosti pracovať ruka v ruke s Európskym 
parlamentom vo všetkých fázach prijímania uznesení podľa článku 225 ZFEÚ, a zabezpečím, 
aby Komisia reagovala na parlamentné uznesenia alebo žiadosti predložené na základe článku 
225 ZFEÚ do 3 mesiacov od ich prijatia. Pokiaľ ide o nelegislatívne uznesenia v oblasti 
SZBP, zaväzujem sa, že sa budem pravidelne zúčastňovať na plenárnych rozpravách s cieľom 
komplexne riešiť nastolené otázky a zabezpečiť, aby sa moje povinnosti podľa článku 36 
ZEÚ plnili v plnom rozsahu. 
 
Napokon, ako som už uviedol, zaväzujem sa úzko spolupracovať s Európskym parlamentom 
na základe rámcovej dohody a v príslušných prípadoch aj na základe medziinštitucionálnej 
dohody o lepšej tvorbe práva. 
 
2.4. Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 
pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 
 
Výmena názorov a spolupráca s Európskym parlamentom je pre mňa veľmi dôležitá. 
Zaväzujem sa plne vykonávať ustanovenia rámcovej dohody a Medziinštitucionálnej dohody 
o lepšej tvorbe práva, a tak zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie vo vzťahoch s Európskym 
parlamentom a Radou, ak majú obe inštitúcie rovnaké právomoci. Okrem toho sa v súlade 
s vyhlásením o politickej zodpovednosti zaväzujem, a to osobne, ako aj v mene útvarov 
v mojej pôsobnosti, k zintenzívneniu praxe výmeny názorov pred prijatím mandátov 
a stratégií v oblasti SZBP. Formát takýchto výmen názorov by sa mal prispôsobiť citlivosti 
a dôvernosti diskutovaných tém. Niektoré rozpravy by sa mohli uskutočniť v pléne alebo vo 
výbore AFET, iné by mali prebehnúť v rámci spoločných konzultačných schôdzí 
s predsedníctvami výboru AFET, Výboru pre rozpočet (BUDG) a Výboru pre kontrolu 
rozpočtu (CONT) alebo osobitného výboru. Takisto sa zaväzujem spoločne preskúmať 
spôsoby, ako zabezpečiť zmysluplný hĺbkový dialóg o dokumentoch určených pre jednotlivé 
fázy strategického plánovania finančných nástrojov, ktoré patria do mojej pôsobnosti. To platí 
aj pre všetky konzultačné dokumenty predkladané v prípravnej fáze členským štátom. 
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V osobitnej oblasti medzinárodných rokovaní, ktorú upravuje článok 218 ods. 10 ZFEÚ 
a príslušná judikatúra Súdneho dvora EÚ, sa zaväzujem, že zabezpečím, aby bol Európsky 
parlament od začiatku procesu, až kým EÚ neuzavrie medzinárodnú dohodu, vo všetkých 
fázach postupu uzatvárania dohôd v oblasti SZBP aj mimo oblasti SZBP v mojej 
zodpovednosti plne a bezodkladne informovaný, aby mohol vykonávať demokratickú 
kontrolu vonkajšej činnosti Únie. 
 
V záujme tohto cieľa dám útvarom pokyn, aby pokračovali v existujúcej praxi dôsledného 
a aktívneho poskytovania informácií Európskemu parlamentu a aby vo vhodnom 
a dohodnutom formáte informovali poslancov. Toto sa bude uplatňovať na začiatku rokovaní 
(a to aj pred ich začatím), počas rokovaní (po každom kole rokovaní, resp. ak dôjde 
k významnému vývoju) a po ukončení rokovaní (vždy, keď sa ukončia rokovania, keď sa 
parafuje dohoda, keď sa navrhne predbežné vykonávanie alebo v prípade úmyslu pozastaviť 
alebo zmeniť dohodu). 
 

3. Ako mienite zlepšiť medziinštitucionálny dialóg a spoluprácu? Budete predovšetkým 
podporovať a zabezpečovať pokrok v tých oblastiach, v ktorých Rada nie je ochotná 
dospieť k dohode, ako je: 

i) spolupráca a výmena informácií o medzinárodných dohodách (Medziinštitucionálna 
dohoda o lepšej tvorbe práva, odsek 40) a 

Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu Komisie, budem sa snažiť dosiahnuť úplný 
súlad so zásadami transparentnosti, zodpovednosti a demokratickej legitimity. V súlade 
s politickými usmerneniami, ktoré predložila zvolená predsedníčka s cieľom zabezpečiť 
vysoký stupeň transparentnosti, sa postarám o to, aby bol Európsky parlament informovaný 
vo všetkých fázach postupu uzatvárania dohôd v mojej pôsobnosti, či už v oblasti spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) alebo mimo nej, a mohol tak vykonávať 
demokratickú kontrolu vonkajšej činnosti Únie. Čím lepšie je Parlament informovaný 
o dohode, tým viac sa zohľadnia jeho názory a o to viac prvkov bude mať k dispozícii pri 
hlasovaní o udelení súhlasu. 

Zaväzujem sa, že budem v plnej miere dodržiavať príslušné ustanovenia rámcovej dohody 
a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Chápem, že Parlament je so súčasnou 
praxou zabezpečenia systematického, transparentného a nepretržitého toku informácií celkovo 
spokojný. Zároveň však súhlasím s tým, že aj osvedčené postupy možno ďalej zlepšovať. 
Hoci medzi Komisiou, vysokou predstaviteľkou a Parlamentom panuje rozsiahla zhoda, 
pokiaľ ide o postupy a zásady, bolo by prínosom, keby sa do spoločnej dohody zapojila aj 
Rada. Štvorstranné rokovania medzi Komisiou, vysokou predstaviteľkou, Parlamentom 
a Radou o vykonávaní článku 40 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva priniesli 
pokrok. Žiaľ, do konca volebného obdobia sa nepodarilo dosiahnuť dohodu prijateľnú pre 
všetkých účastníkov. Na výsledkoch tohto procesu by sa dalo ďalej stavať. Budem nabádať 
všetky strany, aby obnovili medziinštitucionálne rokovania, a zaväzujem sa, že sa budem 
v plnej miere angažovať, aby sa s Radou dosiahla dohoda, ktorá bude založená na vzájomnej 
dôvere a uznaní príslušných povinností pri rokovaniach o medzinárodných dohodách a ich 
uzatváraní. 

ii) rokovania o revízii medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom 
a Radou z roku 2002 o prístupe k citlivým informáciám v oblasti SZBP/SBOP vrátane 
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právomocí týkajúcich sa sankcií, mandátov misií SBOP, ich správ, stratégií pre 
jednotlivé krajiny, ktoré OZEÚ zasielajú PBV? 

Parlament musí mať prístup k dokumentom, ktoré potrebuje na výkon svojej kontrolnej úlohy, 
či už sú utajované alebo nie. Je však v záujme EÚ, aby sa s utajovanými skutočnosťami 
zaobchádzalo nielen v súlade s uplatniteľnými pravidlami fyzickej ochrany, ale vo 
všeobecnejšej rovine aj v súlade s riadnym právnym a politickým rámcom. 

Hoci sa na utajované skutočnosti z oblasti mimo SZBP vzťahuje medziinštitucionálna dohoda 
medzi Európskym parlamentom a Radou, ktorá nadobudla platnosť v roku 2014, nástroj 
platný pre utajované skutočnosti v oblasti SZBP/SBOP – čiže medziinštitucionálna dohoda 
z roku 2002 – pochádza z obdobia pred Lisabonskou zmluvou, nie je už v súlade so súčasnou 
inštitucionálnou štruktúrou a je potrebné ho nahradiť. Vzhľadom na nedávny súhlas Rady 
znovu otvoriť rokovania s Parlamentom o novej dohode, ktorá nahradí medziinštitucionálnu 
dohodu z roku 2002, sa domnievam, že rokovania by sa mali začať okamžite, a som plne 
odhodlaný dosiahnuť dohodu čo najskôr v novom funkčnom období. Počas rokovaní sa 
zaväzujem aktívne sa zapájať do zasadnutí osobitného výboru. 

 

4. Ako budete ďalej zlepšovať spoluprácu medzi Komisiou/ESVČ a Parlamentom – 
najmä Výborom pre zahraničné veci – vychádzajúc zo záväzkov a postupov 
predchádzajúcich VP/PK, s osobitným zreteľom na: 

i) aktualizované vyhlásenie o politickej zodpovednosti – alebo prípadne jeho pretvorenie 
na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Komisiou 
o politickej zodpovednosti a spolupráci v oblasti vonkajších politík. Vyhlásenie 
o politickej zodpovednosti sa uplatňuje už 9 rokov, počas ktorých sa vzťahy medzi 
Parlamentom a vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie výrazne zmenili. Preto 
by bolo logické, aby sa právny základ pre politickú zodpovednosť posunul na potrebnú 
úroveň a začali sa rokovania o medziinštitucionálnej dohode v oblasti vonkajších politík, 
čím by sa vzťahy medzi Parlamentom, Komisiou a ESVČ stali súdržnejšími, 
koordinovanými a transparentnejšími), 

Domnievam sa, že je mimoriadne dôležité, že sa za našu činnosť zodpovedáme Európskemu 
parlamentu. Právny základ tejto zodpovednosti je zakotvený v samotných zmluvách. 

Vo vyhlásení vysokej predstaviteľky o politickej zodpovednosti z roku 2010 sa uplatňujú 
ustanovenia zmluvy o spolupráci s Európskym parlamentom v oblasti SZBP a SBOP, a to 
predovšetkým článok 36 ZEÚ. Prikladám jeho obsahu a podstate vyhlásenia veľký význam 
a aj dnes ho považujem za rovnako dôležité, ako bolo v roku 2010. Súhlasím s tým, že vzťah 
medzi Parlamentom a VP/PK sa na základe vyhlásenia vyvinul do pozitívneho a osobitného 
partnerstva. 

Z mnohých rozhovorov, ktoré som mal s členmi výboru AFET, vysokou 
predstaviteľkou/podpredsedníčkou Mogheriniovou a inými zainteresovanými stranami, som 
dospel k záveru, že vyhlásenie sa uplatňuje k spokojnosti všetkých strán. Súhlasím však aj 
s tým, že by sme mali vždy hľadať oblasti, v ktorých sa dá urobiť viac a lepšie. V tejto 
súvislosti sa domnievam, že pre rozvoj a zintenzívnenie našej spolupráce tam, kde je to 
potrebné, je výhodou, že vyhlásenie je flexibilné. Jedným z príkladov je výmena utajovaných 
skutočností v oblasti SZBP/SBOP. Ako som už uviedol, v tejto oblasti sa zaväzujem pokročiť 
v rokovaniach o dohode, ktorá nahradí medziinštitucionálnu dohodu z roku 2002. Okrem toho 
by sme sa mohli zamerať na hľadanie spôsobov, ako systematickejšie konzultovať 
s Európskym parlamentom pred prijatím nových oznámení, stratégií a mandátov. Hoci sa tak 
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už pravidelne deje, som pripravený preskúmať, ako môžeme byť v tomto smere 
systematickejší a súdržnejší. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zaväzujem pokračovať v práci na úplnom 
a komplexnom uplatňovaní vyhlásenia, pričom budem vychádzať z pozitívnych výsledkov 
z minulých rokov a z hlavných zásad transparentnosti, zodpovednosti a demokratickej 
legitimity. 

 

ii) lepšiu synchronizáciu činností Komisie/ESVČ a Parlamentu, napríklad 
prostredníctvom systematického predbežného rozdelenia plánovaných lehôt na vydanie 
oficiálnych strategických dokumentov (stratégie, oznámenia), stretnutia ministrov 
a samity, návrhy na začatie rokovaní o medzinárodných dohodách, dialógy o ľudských 
právach atď., 

Ako sa uvádza v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 
komisiou, zvolený predseda ešte pred nástupom do funkcie predloží Európskemu parlamentu 
svoje politické usmernenia. Tieto usmernenia tvoria rámec pre činnosť plánovanú v rámci 
budúceho mandátu. Politické usmernenia zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa 
zameriavajú na šesť jasných hlavných ambícií, ktoré určujú niekoľko kľúčových iniciatív 
plánovaných v rámci mandátu vrátane silnejšej Európy vo svete. Usmernenia spolu 
s výsledkami činnosti ostatných inštitúcií zároveň poslúžia ako základ pre vôbec prvý 
viacročný program, na ktorom by sa mali dohodnúť všetky tri inštitúcie. 

Komisia okrem toho uverejňuje ročný pracovný program, v ktorom sa oznamujú dôležité 
iniciatívy vrátane dôležitých stratégií a oznámení na daný rok. Pred prijatím aj po prijatí 
svojho programu Komisia vedie dialóg s Európskym parlamentom a Radou. 

Uznávam potrebu zachovať a v prípade potreby zlepšiť postupy výmeny informácií 
a zdieľania dokumentov s výborom AFET vrátane tých, ktoré sa týkajú budúceho vývoja. Je 
to dôležité, aby bola medziinštitucionálna spolupráca čo najúčinnejšia. Hoci rýchlo sa meniaci 
charakter zahraničnej politiky bude niekedy plánovanie do budúcna komplikovať, zaväzujem 
sa, že v prípadoch, keď je potrebné rýchlo reagovať na nepredvídané udalosti, a preto môže 
byť potrebné v krátkom čase prijať rozhodnutie o vypracovaní osobitného oznámenia alebo 
dokonca o začatí osobitných rokovaní, sa postarám, aby bol výbor AFET náležite 
informovaný a aby v čo najväčšej možnej miere prebiehal vzájomný dialóg. 

Pokiaľ ide o poskytovanie informácií Parlamentu a Rade o plánovaní medzinárodných dohôd 
v rámci ročného plánovania, okrem môjho záväzku dosiahnuť úplný súlad s článkom 218 ods. 
10 ZFEÚ a s príslušnou judikatúrou Súdneho dvora EÚ som pripravený zamerať sa na lepšie 
poskytovanie včasných informácií o plánovaní. Takisto sa v mene svojom aj v mene útvarov 
pod mojím vedením zaväzujem, že bude pokračovať v praxi čo najskôr poskytovať 
informácie o plánovaní zasadnutí ministrov, dialógov o ľudských právach a iných dôležitých 
stretnutí. 

 

iii) spoluprácu a výmenu informácií, a to aj v písomnom styku, s Výborom pre 
zahraničné veci, pokiaľ ide o rokovania o medzinárodných dohodách, najmä 
prostredníctvom okamžitého vykonávania tých častí textu, ktoré sú už vopred 
dohodnuté v rámci rokovaní o odseku 40 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 
práva v prípade tých častí, ktoré patria do právomocí PK/VP; záväzok nepokračovať 
v predbežnom vykonávaní medzinárodných dohôd skôr, ako Parlament udelí svoj 
súhlas, 
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Ako sa uvádza v odpovedi na otázku 3, zaväzujem sa, že Parlament bude od začiatku 
rokovacieho procesu a po každom kole rokovaní až po uzavretie všetkých medzinárodných 
dohôd v plnej miere informovaný o všetkých krokoch, ktoré patria do mojej právomoci. Tieto 
časti boli „vopred dohodnuté“ na rokovaniach o odseku 40 Medziinštitucionálnej dohody 
o lepšej tvorbe práva a sú v úplnom súlade s rámcovou dohodou aj so súčasnou praxou. 

Súčasne sa v rozsahu, v akom sa to týka širších rámcových dohôd, ktoré patria do mojej 
pôsobnosti (ako sú dohody o pridružení alebo dohody o partnerstve a spolupráci), zaväzujem, 
že budem inštruovať svoje útvary, aby zabezpečili, že Parlament bude v plnom rozsahu 
informovaný v každej fáze rokovaní, a to tak, že: 

• poskytnú Parlamentu všetky návrhy smerníc na rokovania, ktoré sa predkladajú Rade; 

• pred veľkými podujatiami a v kľúčových fázach medzinárodných rokovaní budú pre 
Európsky parlament organizovať pravidelné brífingy; 

• ústne alebo v písomnej forme sprístupnia Európskemu parlamentu informácie 
o podstatných návrhoch, ktoré sa majú počas rokovaní poskytnúť rokovacím partnerom, 
pokiaľ sa poskytujú aj Rade; 

• na konci rokovaní poskytnú Európskemu parlamentu znenie medzinárodných dohôd, 
ktoré parafovali hlavní vyjednávači; 

Na tieto opatrenia by mali vzťahovať príslušné postupy na zabezpečenie dôvernosti takýchto 
informácií, najmä ak sú citlivé a/alebo utajované. 

Pokiaľ ide o predbežné vykonávanie, právomoc rozhodnúť o tom, či a kedy predbežne 
vykonávať dohodu, má Rada. Vzhľadom na to, som pri navrhovaní rozhodnutí o podpise 
a predbežnom vykonávaní politicky významných rámcových dohôd, ktoré patria do mojej 
pôsobnosti (napríklad dohôd o pridružení alebo dohôd o partnerstve a spolupráci), pripravený 
vyzvať Radu, aby odložila predbežné vykonávanie, až kým Európsky parlament neudelí 
súhlas s dohodou. Tým by nemali byť dotknuté riadne odôvodnené prípady, ktoré sú 
z praktického alebo politického hľadiska mimoriadne naliehavé. V takýchto prípadoch by som 
naďalej trval na tom, že dohodu je dôležité predbežne vykonávať bezprostredne po jej 
podpísaní. Ako už bolo uvedené, právomoc rozhodnúť bude mať Rada. Preto sa domnievam, 
že ak chceme dospieť k spoločnému komplexnému chápaniu všetkých krokov a fáz procesu, 
je veľmi dôležité, aby sa aj Rada podieľala na obnovených praktických opatreniach. Opätovne 
preto vyzývam na obnovu rokovaní a zaväzujem sa, že sa budem naplno zapájať do úsilia 
o dosiahnutie dohody medzi všetkými inštitucionálnymi aktérmi, stavajúc na doteraz 
dosiahnutom pokroku. 

 

iv) konzultáciu s Výborom pre zahraničné veci o prioritách a pozíciách zahraničnej 
politiky EÚ, najmä pred zasadnutiami Rady pre zahraničné veci a o uverejnení nových 
alebo aktualizovaných oznámení EÚ, stratégií a mandátov, 

Dnešný blízky vzťah medzi Parlamentom a VP/PK je výsledkom pozitívneho vývoja 
v poslednom desaťročí. Počas 6. volebného obdobia, keď som bol poslancom tejto snemovne, 
sme si sotva vedeli predstaviť, že dnešný dialóg medzi Parlamentom a VP/PK bude taký 
hlboký a pravidelný. Tento dialóg nie je samoúčelný, ale má rozhodujúci význam pre 
dosiahnutie cieľov zahraničnej politiky EÚ a pritom je v súlade so zásadou zodpovednosti, 
sprostredkúva politickú spätnú väzbu a usmernenie a zvyšuje demokratickú legitimitu našich 
politík. 
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Zaväzujem sa zachovať bohatý a nepretržitý tok informácií s Parlamentom a podľa potreby ho 
ďalej zintenzívniť v plnom súlade s vyhlásením vysokej predstaviteľky o politickej 
zodpovednosti z roku 2010. Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu Komisie, budem 
inštruovať svoje útvary, aby boli k dispozícii na konzultácie, výmeny názorov a brífingy, 
a aby pred prijatím nových oznámení, stratégií a mandátov iniciatívne zisťovali stanovisko 
Parlamentu. Zaväzujem sa, že budem hľadať spôsoby, ako postupovať v tomto ohľade 
systematickejšie a jednotnejšie a nájsť vhodný formát pre dialóg v rámci súčasných možností, 
ktoré zahŕňajú výmenu názorov vo výbore AFET, spoločné konzultačné stretnutia, osobitný 
výbor pre MID z roku 2002 či podľa potreby ad hoc stretnutia, v závislosti od citlivosti, 
dôvernosti a naliehavosti tém, ktoré sa majú prediskutovať. 

Zaväzujem sa, že budem pokračovať v súčasnej praxi, a teda, že ja alebo môj zástupca 
budeme k dispozícii na brífing výboru AFET pred zasadnutím Rady pre zahraničné veci, ako 
aj o jeho výsledkoch. V prípade, že to nebude možné na zasadnutí výboru AFET za 
zatvorenými dverami, predseda výboru AFET dostane informácie podľa zavedenej praxe 
písomne. 

 

v) posúdenie toho, ako sa názory Parlamentu zohľadnili v nadväznosti na prijatie 
uznesení alebo na vyššie uvedené konzultácie, 

Pevne verím, že je najlepším a jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby sa názory a postoje 
Európskeho parlamentu náležite zohľadnili vo všetkých fázach zahraničnej politiky je 
pravidelná, komplexná a obsažná výmena informácií a názorov. Som odhodlaný pokračovať 
v tejto oblasti podľa zaužívanej praxe, najmä pokiaľ ide o pravidelné výmeny medzi 
príslušnými orgánmi Európskeho parlamentu, mnou a útvarmi pod mojím vedením a o ich čo 
najlepšie a najefektívnejšie využitie. 

 

vi) pokračovanie v zasielaní politických správ ESVČ konkrétnym funkcionárom 
Európskeho parlamentu a príslušným zamestnancom s istými vylepšeniami: 
pohotovejšie zasielanie, širšie spektrum (krátke poznámky, začlenenie delegácií, ktoré 
ešte nie sú zahrnuté, stratégie pre jednotlivé krajiny v oblasti ľudských práv) 
a zabránenie cenzúre a nadmernému utajovaniu, 

Vo poskytovaní správ sa odráža moje presvedčenie, že širšia základňa spoločných znalostí 
o vývoji vonkajších vzťahov bezprostredne prospeje našej spolupráci a dialógu o otázkach 
zahraničnej politiky. V tomto duchu došlo v roku 2016 k praktickým dojednaniam medzi 
ESVČ a Európskym parlamentom o „poskytovaní osobitných politických správ konkrétnych 
delegácií EÚ určeným poslancom“. 

Potvrdzujem svoj záväzok pokračovať v plnom uplatňovaní praktických dojednaní 
dohodnutých medzi ESVČ a Európskym parlamentom a v tomto zmysle budem inštruovať 
útvary pod mojím vedením. Takisto som pripravený hľadať spôsob, ako túto prax 
zjednodušiť, keď a kde je to potrebné. Budem inštruovať útvary pod mojím vedením, aby 
súčasnú prax posúdili a poradili mi, ktoré aspekty možno zlepšiť, aby sa naša výmena 
informácií zefektívnila a skvalitnila, a pritom bola v plnej miere zaistená bezpečnosť 
a dôvernosť. Je v našom spoločnom záujme, aby mali poskytované informácie vysokú kvalitu 
a aby sa dali vymieňať rýchlo a pri plnom dodržiavaní príslušných pravidiel bezpečnosti 
a dôvernosti, čo je nevyhnutnou podmienkou výmeny potenciálne citlivých informácií. 

Ako bývalý poslanec Európskeho parlamentu si zároveň v plnej miere uvedomujem, aký 
význam majú pre vás informácie, ak chcete prijímať informované rozhodnutia. Rád by som 
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preto navrhol zintenzívniť využívanie praxe žiadať pred návštevou v zahraničí alebo inými 
udalosťami zahraničnej politiky o cielené brífingy pre poslancov Parlamentu. 

 

vii) pravidelné výmeny názorov (i) v pléne, (ii) s členmi Výboru pre zahraničné veci 
a (iii) pravidelnú účasť na medziparlamentných konferenciách o SZBP/SBOP, 

Som pevne presvedčený, že porady s Európskym parlamentom o hlavných aspektoch 
a základných rozhodnutiach SZBP/SBOP v súlade s článkom 36 ZEÚ majú z viacerých 
dôvodov pre obe inštitúcie veľký význam: poskytuje príležitosť na diskusiu, spätnú väzbu 
a usmernenie, zabezpečuje zodpovednosť za to, čo robíme, a zvyšuje demokratickú legitimitu 
našej činnosti, ako aj jej viditeľnosť a komunikáciu vo vzťahu k občanom. 

Z tohto dôvodu sa zaväzujem viesť s vami pravidelný dialóg. Základný kameň nášho dialógu 
bez akýchkoľvek pochybností predstavujú plenárne rozpravy, ktoré sa konajú dvakrát do roka 
a zavŕšia sa prijatím výročných správ Európskeho parlamentu o realizovaní SZBP a SBOP 
v súlade s článkom 36 ZEÚ, každoročná diskusia o ľudských právach a demokracii vo svete, 
ako aj časté aktuálne diskusie v pléne o zahraničnej politike. V našom spoločnom záujme by 
som sa však rád zameral na tie existujúce kanály dialógu, ktoré nám umožňujú viesť včasné, 
úprimné a vecné diskusie, v rámci ktorých si vypočujeme a odpovieme na obavy druhej 
strany, ako napríklad výmena názorov vo výbore AFET, v rámci osobitného výboru pre MID 
o SBOP z roku 2002 alebo na spoločných konzultačných stretnutiach. V prípade potreby by 
sme mohli zvolať vo vhodnom formáte aj ad hoc stretnutia a pozvať aj poslancov z iných 
výborov, ktoré sa zaoberajú vonkajšími vzťahmi. 

Takisto mám v úmysle podľa možnosti pravidelne sa zúčastňovať na medziparlamentných 
konferenciách o SZBP/SBOP. V tejto súvislosti sa osvedčilo organizovať medziparlamentné 
konferencie v nadväznosti na zasadnutia Gymnich. Zaväzujem sa tiež spolupracovať 
s rotujúcim predsedníctvom Rady, aby som zabezpečil účasť predsedu výboru AFET na 
zasadnutiach Gymnich. 

 

viii) spoluprácu, koordináciu a účinnosť činností na podporu demokracie medzi ESVČ, 
Komisiou a Parlamentom – či už prostredníctvom medziinštitucionálnych 
mechanizmov, prístupu k informáciám, následných opatrení a vykonávania odporúčaní 
EP – najmä vzhľadom na to, že Európsky parlament má preukázateľné skúsenosti 
s vykonávaním činností na podporu demokracie (najmä v štyroch kľúčových pilieroch, 
ktorými sú pozorovanie volieb, budovanie kapacít pre parlamenty, mediácia a dialóg, 
opatrenia v oblasti ľudských práv); 

Podpora demokracie na celom svete je aktuálne jednou z najvyšších priorít EÚ. Rada pre 
zahraničné veci má v pláne 14. októbra prijať nové závery o demokracii, ktoré budú túto 
prioritu odrážať. Keď som ako predseda Parlamentu riadil jeho činnosť aj keď som ako jeden 
z ministrov zahraničných vecí pomáhal formovať činnosť Rady, mal som pocit, že v tejto 
oblasti funguje spolupráca medzi inštitúciami dobre, a to možno aj preto, že na tom, čo treba 
urobiť, sa celkovo zhodneme. Nie je náhoda, že volebné pozorovateľské misie EÚ sa 
v priebehu rokov stali vzorom dobrej spolupráce: dobre to fungovalo, už keď som vo funkcii 
predsedu výboru DEVE spolupredsedal vtedajšej skupine na podporu demokracie 
a koordináciu volieb. Tento vynikajúci model spolupráce zachovám. 

Podľa mňa by sme však mohli zlepšiť spoluprácu v celom priebehu volebného cyklu, a teda aj 
pri prijímaní opatrení nadväzujúcich na sledovanie priebehu volieb či v predvolebných 
situáciách, keď môže hroziť veľké riziko volebného napätia a násilia. Tam sú aktívni všetci 
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aktéri na európskej úrovni: ESVČ sa intenzívne angažuje v oblasti mediácie a dialógu, 
Komisia má prepracovaný dôležitý program na podporu demokracie a Parlament výrazne 
podporuje medziparlamentný dialóg prostredníctvom pravidelných delegácií, ako aj 
osobitných parlamentných výmen a mediačných činností v situáciách potenciálneho alebo 
skutočného konfliktu. Keďže z hľadiska vonkajšej činnosti EÚ je mediácia nástrojom prvej 
reakcie, jednou z našich hlavných priorít zostane aj naďalej budovanie inštitucionálnych 
kapacít v oblasti mediácie a dialógu, aby mohli naše výsledky zodpovedať politickému 
dôrazu, ktorý sa na mediáciu a dialóg kladie v rámci našej vonkajšej činnosti. Dobrým 
základom pre neustále posilňovanie medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti predchádzania 
konfliktom a mediácie je uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2019 o budovaní 
kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie [2018/2159(INI)], ktorého 
odporúčania už plníme. Stručne povedané, s cieľom včas poskytovať politickú a technickú 
odbornosť bude zriadený poradný výbor EÚ pre mediáciu na vysokej úrovni, ktorý by mal 
prostredníctvom skupiny skúsených vyšších poradcov z oblasti mediácie posilniť strategickú 
kapacitu EÚ angažovať sa. Takisto sa začala aktualizovať koncepcia z roku 2009 týkajúca sa 
posilňovania kapacít EÚ v oblasti mediácie. Som odhodlaný zaistiť, aby sme v oblasti 
mediácie a dialógu dokázali účinne reagovať na nové potreby. V tejto súvislosti oceňujem 
pokračujúcu spoluprácu s Európskym parlamentom, ktorý preukázal svoju schopnosť 
mediácie a dialógu. 

Kľúčovým prvkom vonkajšej činnosti Únie je integrovaný prístup k vonkajším konfliktom 
a krízam, pričom prvoradý význam bude mať aj naďalej súdržnejšie a ucelenejšie zapojenie 
EÚ do vonkajších konfliktov a kríz, a to nielen z hľadiska súdržnosti prístupov Európskej 
komisie, vysokého predstaviteľa a Európskeho parlamentu, ale aj preto, aby mala naša 
celková angažovanosť zamýšľaný dosah. Predchádzanie konfliktom, budovanie mieru 
a mediácia by mali v rámci celkovej angažovanosti EÚ v tretích krajinách zohrávať čoraz 
väčšiu úlohu. Každý z nás má svoje silné stránky, ale v záujme maximalizácie nášho 
spoločného vplyvu by sme sa mohli väčšmi usilovať o to, aby boli naše aktivity v tejto oblasti 
systematickejšie koordinované. Takže ak budeme napríklad v našom politickom dialógu 
s nejakou krajinou presadzovať volebnú reformu a spolu s členskými štátmi pracovať na tom, 
aby malo toto posolstvo čo najväčší vplyv, Komisia môže súbežne podporovať posilnenie 
volebných inštitúcií a Parlament môže tieto otázky zahrnúť do programu nadchádzajúcej 
návštevy delegácie. Za týchto okolností je nevyhnutné zaistiť väčšiu koordináciu, aby sa tieto 
aktivity vyvíjali spoločne. Politické posolstvá musia byť jednotné a poskytovaná podpora 
spolupráce musí zároveň napomáhať ciele týchto politických posolstiev. V mnohých 
prípadoch sa tak už deje, budeme sa však musieť spoločne snažiť, aby k tomu dochádzalo 
systematickejšie. 

V neposlednom rade chcem tiež posilniť osobitné partnerstvo s Európskym parlamentom 
v oblasti ľudských práv. Táto priorita je spoločným rysom všetkých oblastí mojej činnosti. 
Naše partnerstvo je už teraz pevné. Prostredníctvom konkrétnych politických opatrení 
spoločne presadzujeme ľudské práva na celom svete. Každý rok sa napríklad zapájame do 
udeľovania významnej Sacharovovej ceny. Zároveň aktívne sledujeme situácie 
bezprostredného ohrozenia ľudských práv, ktoré sú predmetom diskusií v Parlamente. Čo sa 
týka budúcnosti, pripravuje sa nový akčný plán pre ľudské práva a demokraciu, ktorý sa bude 
plniť v období 2020 až 2024. Kľúčom k dosiahnutiu výsledkov v praxi je partnerstvo 
s Parlamentom, ale aj s občianskou spoločnosťou a súkromným sektorom. 

 

ix) plnenie požiadaviek Európskeho parlamentu v súvislosti s osobitnými zástupcami 
EÚ, a to najmä predložením dokumentu o strategickej úvahe k tejto téme, zabezpečením 
väčšej transparentnosti ich práce, zavedením rozsiahlych lehôt na odstúpenie od zmluvy 
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a zabezpečením toho, aby sa vymenovanie osobitných zástupcov potvrdilo až po 
pozitívnom hodnotení zo strany Výboru Európskeho parlamentu pre zahraničné veci 
(odporúčanie Parlamentu o rozsahu pôsobnosti a mandáte pre OZEÚ z 13. marca 
20191). 

Podrobne som sa oboznámil s odporúčaniami Výboru EP pre zahraničné veci, pokiaľ ide 
o úlohu a mandát osobitných zástupcov EÚ a spoluprácu s nimi, a s jeho prianím zaoberať sa 
týmito otázkami počas prvých šiestich mesiacov môjho mandátu spolu so mnou. Som 
pripravený uvažovať a diskutovať s vami o tom, ako by nám tieto odporúčania mohli pomôcť 
pri menovaní a určovaní mandátu osobitných zástupcov EÚ, pri plnom rešpektovaní úlohy 
Rady a jej výsadných právomocí, pokiaľ ide o menovanie a poverovanie osobitných 
zástupcov EÚ. 

Osobitní zástupcovia EÚ opakovane preukázali svoju hodnotu. Pomáhajú EÚ vytrvalo sa 
angažovať, a to najmä v diplomatických procesoch, ktoré si vyžadujú podrobné sledovanie. 
Mám v úmysle naďalej využívať tento dôležitý nástroj pri plnení cieľov zahraničnej politiky 
EÚ. 

 

5. Ako plánujete zlepšiť schopnosť pákového efektu a vplyv politiky EÚ v jej vonkajšej 
činnosti? Konkrétne: 

i) ako mienite v súlade s článkom 18 ods. 4 Zmluvy o EÚ a článkom 9 rozhodnutia Rady, 
ktorým sa zriaďuje ESVČ, zabezpečiť koordináciu, konzistentnosť a účinnosť vonkajšej 
činnosti EÚ vrátane plánovania nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti EÚ? 

Zmluva zveruje vysokému predstaviteľovi/podpredsedovi zodpovednosť v rámci Komisie za 
vonkajšie vzťahy a koordináciu ďalších aspektov vonkajšej činnosti Únie. Práve to má pre 
účinnosť našej medzinárodnej angažovanosti zásadný význam. Jednou z požiadaviek 
vyplývajúcich zo zmluvy, ale aj politickým imperatívom v dnešnom svete je, aby sa vonkajšia 
činnosť EÚ uskutočňovala a vykonávala komplexným a súdržným spôsobom a zároveň sa 
v našich partnerstvách s tretími krajinami presadzovali záujmy a hodnoty EÚ. 

Ako to zdôraznila zvolená predsedníčka von der Leyenová vo svojich poverovacích listoch 
členom kolégia, naša nová „geopolitická Komisia“ sa preto osobitne zameria, na koordináciu, 
súdržnosť a účinnosť vonkajšej činnosti EÚ. Výsledkom toho budú predovšetkým 
každotýždenne aktualizované informácie o zahraničnej politike (ktoré budem poskytovať ja) 
a systematické diskusie o vonkajšej činnosti Únie na pôde kolégia, ako aj pravidelné stretnutia 
skupiny komisárov pre „silnejšiu Európu vo svete“, ktorej budem predsedať. Som 
presvedčený, že tieto opatrenia pomôžu EÚ lepšie využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii, 
na presadzovanie našich hodnôt a záujmov a posilnenie vplyvu našej vonkajšej činnosti 
v tradičných oblastiach, ako je obchod, rozvoj, humanitárne záležitosti alebo susedstvo 
a rozšírenie. Súčasťou tohto úsilia bude aj zlepšenie prepojenia s vonkajšími aspektmi našich 
vnútorných politík, a to od priemyselnej politiky (najmä, ale nie výhradne, s aspektmi 
obranného priemyslu) až po politiku digitálnych technológií a vnútorných záležitostí. Mám 
v úmysle aktívne pôsobiť v rámci kolégia komisárov, aby som zaistil, že budeme spoločne 
identifikovať záujmy a ciele, ako aj prostriedky a stratégie na ich holistickú podporu 
a presadzovanie. Práve to je kľúčovým prvkom mandátu, ktorý mi zverila zvolená 
predsedníčka von der Leyenová. Zároveň to odo mňa podľa všetkého očakáva Rada. 

                                                 
1 Prijaté texty, P8-TA-PROV(2019) 0172. 
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Rovnakú logiku má zvyšovanie konzistentnosti a účinnosti programovania a navrhovaný nový 
Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce nám pomôže dosiahnuť v tomto 
smere pokrok. Tento nový zjednodušený nástroj bude súdržnejší, pružnejší a bude lepšie 
reagovať na konkrétne situácie. V zásade by mohol viesť k celkovej zmene situácie a priniesť 
strategickejší prístup k financovaniu EÚ a jeho lepšie využitie v prospech našich politík, 
záujmov a hodnôt. 

 

ii) Vzhľadom na budúcu generáciu nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (2021 – 
2027), ako plánujete dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach: 

– skutočná úloha Európskeho parlamentu pri strategickom riadení nástrojov (NDICI, 
IPA III) vrátane využívania delegovaných aktov na účely prijímania programových 
dokumentov a iných strategických rozhodnutí a účasť Parlamentu na navrhovaní 
delegovaných aktov expertných skupín Komisie. 

– ako plánujete vzhľadom na budúci jednotný nástroj na financovanie vonkajšej 
činnosti NDICI (2021 – 2027) zabezpečiť jeho strategické využitie s cieľom prispieť 
k širším cieľom Únie v oblasti zahraničnej politiky, najmä účinnej koordinácii činností 
a súdržnosti politík v oblasti zahraničných vecí, medzinárodného obchodu, rozvoja 
a ľudských práv? 

– zachovanie silnej podpory susedstva, a to aj v prípade, že by sa súčasný nástroj 
európskeho susedstva mal nahradiť jedným nástrojom pre vonkajšiu činnosť EÚ 
(NDICI). 

– riadenie vrátane návrhu na vytvorenie horizontálnej riadiacej skupiny potenciálne 
pod vedením PK/VP s cieľom zabezpečiť celkovú politickú koordináciu všetkých 
nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti. 

Pevne verím, že o hlavných aspektoch vonkajšej činnosti EÚ a základných rozhodnutiach 
v rámci nej sa je veľmi dôležité radiť s Európskym parlamentom, v plnom súlade s článkom 
36 ZEÚ. Cieľom je zaistiť zodpovednosť, politickú spätnú väzbu a usmernenie, demokratickú 
legitimitu, viditeľnosť a lepšiu komunikáciu s občanmi. V tomto duchu bolo navrhnuté 
začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ, a to nielen s cieľom zlepšiť 
súdržnosť našej vonkajšej činnosti, ale aj preto, že by sa tým podstatne rozšírili legislatívne 
a rozpočtové právomoci Európskeho parlamentu, ako aj jeho právomoci v oblasti 
preskúmavania, čo vaša inštitúcia oprávnene a už dlho požaduje. 

V rámci nadchádzajúcich trialógov o Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) budeme jednoznačne musieť podrobnejšie vymedziť úlohu Európskeho 
parlamentu a Rady (a ďalších) pri správe finančných nástrojov, ktorá by sa mala 
uskutočňovať v plnom súlade s inštitucionálnymi výsadami každej inštitúcie EÚ a mala by 
byť organizovaná efektívnym spôsobom. Z doterajších rokovaní vyplýva, že všetky inštitúcie 
sa zhodujú na hlavných prvkoch, ktoré by mal nový nástroj priniesť: väčšiu efektívnosť, 
konzistentnosť, súdržnosť a schopnosť reagovať na nepredvídateľné okolnosti. Aby som to 
zaručil a zároveň zabezpečil náležité zapojenie Európskeho parlamentu, postarám sa 
v spolupráci s komisárkou pre medzinárodné partnerstvá a komisárom pre susedstvo 
a rozšírenie o to, aby útvary Komisie a ESVČ naďalej úzko spolupracovali so 
spoluzákonodarcami pri príprave programov spolupráce EÚ. 

Súhlasím s Európskym parlamentom, že vonkajšie financovanie EÚ je potrebné riadiť 
a koordinovať horizontálne. Jedným z nástrojov na zabezpečenie takejto koordinácie by 
mohla byť skupina komisárov pre „silnejšiu Európu vo svete“, ktorej budem predsedať. 
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V súlade s mojím poverovacím listom budem niesť zodpovednosť za spoluprácu so všetkými 
príslušnými kolegami v kolégiu, ktorej cieľom bude zabezpečiť, aby sa naše nástroje 
vonkajšieho financovania využívali strategicky a prispievali k posilneniu vedúceho postavenia 
a vplyvu Európy vo svete. Budem tak robiť v rámci širšieho úsilia o zabezpečenie koordinácie 
a súdržnosti vonkajšej činnosti Únie. V našich vzťahoch s vonkajšími partnermi sú silným 
nástrojom napríklad medzinárodné obchodné dohody, keďže sa nimi presadzujú štandardy 
a priority EÚ. Naše politiky v oblasti rozvoja a ľudských práv nám zároveň umožňujú rozšíriť 
náš vplyv na celosvetovej úrovni. V tomto zmysle budem úzko spolupracovať so všetkými 
príslušnými komisármi, napríklad s komisárkou pre medzinárodné partnerstvá, komisárom pre 
susedstvo a rozšírenie, komisárom pre krízové riadenie, komisárom pre obchod a komisárkou 
pre vnútorný trh. V duchu súdržnosti medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi sa budem 
zároveň snažiť aktívne zapájať do ďalších skupín komisárov, ktorým budú predsedať ostatní 
podpredsedovia, napr. do skupiny pre „Európsky ekologický dohovor“ alebo „Európu 
pripravenú na digitálny vek“. 

Pokiaľ ide o susedstvo, jednoznačnou prioritou je zachovať privilegovaný vzťah so všetkými 
susednými krajinami, a to pokiaľ ide o bezpečnosť, odolnosť, prosperitu aj stabilitu. Vďaka 
preskúmaniu nášho rámca spolupráce s partnermi zo susedstva, ktoré sa uskutočnilo v roku 
2015, sme získali nástroje na riešenie spoločných záujmov EÚ a jej partnerov, ako aj výziev, 
ktorým čelia. Preto budem aj naďalej klásť dôraz na zásady spoločnej zodpovednosti 
a diferenciácie, aby som zaistil, že tento rámec naďalej zostane pre každého z našich 
partnerov relevantný a zároveň bude chrániť záujmy EÚ. 

Vo svojom navrhovanom Nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na roky 
2021 – 2027 Komisia predpokladá pridelenie rozpočtových prostriedkov pre krajiny 
východného a južného susedstva v celkovej výške 22 miliárd eur, čo v porovnaní s aktuálnym 
VFR predstavuje nárast o 24 %. Ide o garantovanú minimálnu sumu, ktorú možno len zvýšiť. 
Je to najväčšia záruka a podpora pre našu politiku susedstva, akú sme mohli dostať. Na 
politiku susedstva doteraz nikdy nebolo k dispozícii toľko finančných prostriedkov a navyše 
by sa v rámci navrhovanej „rezervy na vznikajúce výzvy a priority“ dali získať aj ďalšie. 
V tejto súvislosti by sa zachovali aj hlavné špecifiká osobitného partnerstva s našimi susedmi, 
napríklad výrazné zameranie na výkon a zároveň odstránenie súčasných umelých prekážok 
v existujúcich nástrojoch EÚ na financovanie vonkajšej činnosti. 

 

iii) Ako plánujete koordinovať prácu všetkých komisárov pre vonkajšie vzťahy na 
racionalizácii úsilia rôznych štruktúr Komisie a ESVČ s cieľom presadzovať ucelenú 
zahraničnú politiku EÚ? 

Mám v úmysle v plnej miere využiť svoju funkciu podpredsedu Komisie a koordinovať 
vonkajšiu činnosť Európskej únie tak, aby sa čo najviac posilnil náš medzinárodný vplyv, 
zaistila sa ochrana našich záujmov a presadzovali sa naše hodnoty. Z mojej činnosti vo 
funkcii podpredsedu Komisie budem čerpať pri vykonávaní právomocí vysokého 
predstaviteľa a predsedu Rady pre zahraničné veci a naopak – napríklad budem v plnej miere 
využívať možnosť predkladať spoločné oznámenia s Komisiou. Samozrejme zabezpečím, aby 
bola moja činnosť v rámci týchto rôznych zodpovedností v plnej miere konzistentná. 

Budem sa naplno zapájať do práce kolégia, ktoré bude systematicky rokovať a rozhodovať 
o záležitostiach vonkajšej činnosti. V záujme toho budú všetky útvary a kabinety každý 
týždeň pripravovať vonkajšie aspekty zasadnutí kolégia v súlade s už zavedeným postupom 
v oblasti medziinštitucionálnych vzťahov, a to prostredníctvom nového prípravného orgánu 
kolégia, skupiny pre vonkajšiu koordináciu („EXCO“), ktorej budú spolupredsedať môj 
zástupca vedúceho kabinetu a diplomatický poradca predsedníčky. 
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Zároveň budem na tento účel v čo najväčšej miere využívať skupinu komisárov pre „silnejšiu 
Európu vo svete“. Musíme mať viac strategických diskusií medzi všetkými členmi Komisie 
s vonkajšími zodpovednosťami, teda nielen s tými, ktorí sú zodpovední za vonkajšie politiky 
EÚ, ale aj s tými, ktorí sú zodpovední za vnútorné politiky so silným vonkajším rozmerom, 
ako je migrácia, digitalizácia, energetika alebo klíma. Okrem toho budem riadiť našu činnosť 
spojenú s obranou a zabezpečím, aby bolo naše úsilie o vytvorenie skutočnej európskej 
obrannej únie súdržné a konzistentné, a to najmä v úzkej spolupráci s výkonnou 
podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek, ako aj s komisárkou pre vnútorný 
trh. 

Efektívna formulácia a vykonávanie vonkajšej činnosti EÚ si budú bezpodmienečne 
vyžadovať úzku spoluprácu na úrovni útvarov Komisie a ESVČ. Spolu so zvolenou 
predsedníčkou sa budem usilovať, aby útvary Komisie a ESVČ hladko spolupracovali pri 
plnení priorít novej Komisie, a to v súlade s rozhodnutiami Rady a usmerneniami Európskej 
rady. Zároveň budem mať tú česť viesť sieť delegácií EÚ na celom svete, v rámci ktorých 
úradníci ESVČ a Komisie spoločne pracujú pod jedným veľvyslancom EÚ. 

Pokiaľ ide o prepojenosť: ako by sa mali koordinovať potrebné opatrenia v oblasti 
zahraničnej politiky a ako zabezpečiť, aby boli pre túto stratégiu k dispozícii dostatočné 
finančné prostriedky? 

EÚ pochopila, aký geoekonomický význam má prepojenosť (okrem iných politík) pre 
presadzovanie záujmov EÚ, ako aj pre jej ďalší rast a zamestnanosť. Pre celú našu vonkajšiu 
činnosť je dôležité posilniť význam udržateľnosti a medzinárodne dohodnutých noriem, a to 
aj v oblasti klímy, či sociálnej, fiškálnej a hospodárskej udržateľnosti. Prepojenosť má 
zároveň vplyv na bezpečnosť. Plnenie tejto stratégie si vyžaduje, aby sa EÚ v rámci celkovej 
koordinácie svojej vonkajšej činnosti dôsledne zamerala na koordináciu politík, aktérov 
a činností. Keďže prepojenosť (jej digitálny, dopravný, energetický a ľudský rozmer) treba 
realizovať vo veľkom meradle, potrebujeme k nej zaujať spoločný prístup EÚ – ktorý bude 
zahŕňať inštitúcie, členské štáty aj súkromný sektor EÚ. 

Musíme sa spoločne rozhodnúť, aké sú hlavné strategické záujmy EÚ, zamerať sa na ne, 
zmobilizovať a vytvoriť potrebné prostredie na prilákanie súkromných investícií a využiť 
novú generáciu nástrojov, ktoré môžu efektívnejšie a rýchlejšie dosiahnuť výsledky 
v prospech hospodárskych subjektov EÚ v zahraničí. 

Kľúčom k stanoveniu európskych ambícií, pokiaľ ide o našu zahraničnú politiku, budú 
prebiehajúce rokovania o VFR, ktoré usmernia jej ďalšie programovanie. 

 

iv) Do akej miery plánujete využiť plný potenciál Lisabonskej zmluvy, ktorá umožňuje 
prijímať v Rade rozhodnutia o SZBP hlasovaním kvalifikovanou väčšinou (čl. 31 ods. 2 
Zmluvy o EÚ)? 

Vzhľadom na zložité výzvy súčasnosti musí zahraničná politika EÚ, a najmä SZBP účinne 
podporovať strategické záujmy a hodnoty EÚ. Na to, aby Únia bola globálnym lídrom, musí 
byť schopná rýchlejšie a efektívnejšie prijímať rozhodnutia a prekonávať prekážky 
v rozhodovaní, ktoré môžu brániť rozvoju našej zahraničnej politiky. Vonkajšiu činnosť EÚ 
môže narušiť nedostatočná jednota v rámci EÚ, a preto by členské štáty mali dodržiavať 
v zmluve zakotvenú zásadu lojálnej spolupráce. Musíme byť flexibilní a konať rýchlo 
a rozhodne. Na dosiahnutie tohto cieľa sa budem snažiť využiť všetky prostriedky, najmä tie, 
ktoré ponúka Lisabonská zmluva, ako sa uvádza v politických usmerneniach a poverovacích 
listoch zvolenej predsedníčky von der Leyenovej. 
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Existuje potreba prekonať obmedzenia, ktorými pravidlo jednomyseľného 
rozhodovania zväzuje zahraničnú politiku EÚ. Aké návrhy plánujete na prijatie 
určitých rozhodnutí kvalifikovanou väčšinou, najmä v otázkach zahraničnej 
a bezpečnostnej politiky, počnúc rozhodnutiami týkajúcimi sa ľudských práv a civilných 
misií? Aké kroky by ste podnikli s cieľom presvedčiť krajiny, aby akceptovali zmenu 
v zmluvách? 

 V súlade so svojím poverovacím listom sa budem pri predkladaní návrhov usilovať opierať 
o ustanovenia zmlúv, ktoré umožňujú, aby sa niektoré rozhodnutia o spoločnej zahraničnej 
a bezpečnostnej politike prijímali kvalifikovanou väčšinou. V tejto súvislosti mám v úmysle 
začať s Radou otvorenú diskusiu a zabezpečiť tak, aby sme získali potrebnú dôveru, ktorá 
nám umožní preskúmať využívanie týchto ustanovení, a to aj v oblastiach uvedených 
Európskym parlamentom. Zmluva ponúka na prekonanie obmedzení jednomyseľného 
hlasovania aj ďalšiu možnosť, ktorou je „konštruktívne zdržanie sa hlasovania“. 

V tejto súvislosti by som rád spomenul aj súčasné úsilie na pôde Rady zamerané na 
preskúmanie spôsobov a pracovných postupov s cieľom zabezpečiť, aby bola spoločná 
zahraničná a bezpečnostná politika a v širšom zmysle zahraničná politika EÚ účinná. 
Rozhodovací proces v Rade môžeme posilniť či už intenzívnejším zdieľaním informácií alebo 
efektívnou komunikáciou a vykonávaním spoločných pozícií EÚ, pričom naším cieľom musí 
predovšetkým byť zaistenie jednoty EÚ a tým aj posilnenie jej dôveryhodnosti a vplyvu. 

Využívanie a uplatňovanie možností stanovených v Lisabonskej zmluve spolu so zlepšovaním 
spôsobov, ako vykonávame zahraničnú politiku, pomôže v členských štátoch vyvolať zmysel 
pre zodpovednosť a jednotu a zároveň prispeje k súdržnosti a účinnosti vonkajšej činnosti EÚ. 

 

v) Otvoríte v rámci svojho mandátu preskúmanie ESVČ ako inštitúcie vrátane revízie 
rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje, a to aj s cieľom výrazne posilniť európsky 
charakter a kolektívneho ducha jej diplomatického personálu, vrátane záväzku 
zabezpečiť rodovú rovnosť pri vymenúvaní vysokých úradníkov v rámci ESVČ 
a delegácií EÚ, ktorý zahŕňa cieľ 50 % zastúpenia žien vo funkcii vedúcich delegácií EÚ 
do roku 2024? 

V súlade s rozhodnutím Rady z roku 2010 prešla ESVČ procesom vecného preskúmania 
v roku 2013 a opäť, v menšom rozsahu, v roku 2015. Na základe týchto preskúmaní došlo 
k prispôsobeniu štruktúr, pracovných postupov a organizácie, ktorého cieľom bolo 
zabezpečiť, aby bola ESVČ lepšie vybavená, efektívnejšia a schopnejšia plniť úlohu, ktorú jej 
zveruje zmluva. Tento proces v skutočnosti stále trvá a ja považujem za svoju úlohu postarať 
sa o to, aby ESVČ dokázala v rýchle sa meniacom zahranično-politickom kontexte zohrávať 
svoju úlohu. Hoci sa formálny proces preskúmania skončil, my sa budeme naďalej snažiť 
zlepšovať štruktúry a pracovné postupy. 

Pokiaľ ide o osobitnú výzvu dosiahnuť rodovú rovnosť, som rovnakého názoru ako zvolená 
predsedníčka a budem sa v rámci ESVČ snažiť zaistiť rovnaké príležitosti a rozmanitosť. Nie 
je to len otázka dôveryhodnosti a rovnosti príležitostí, ale aj lepších pracovných postupov: zo 
všetkých výskumov vyplýva, že organizácie, ktoré podporujú rozmanitosť, prijímajú lepšie 
rozhodnutia a pracujú udržateľnejšie a produktívnejšie. Je v záujme všetkých, aby naša 
organizácia mala zamestnancov, ktorí sú zo všetkých hľadísk rozmanití. 

V číselnom vyjadrení je celkové zastúpenie mužov a žien v ESVČ takmer vyvážené, 
z kvalitatívneho hľadiska je však naďalej nerovnomerné. Aby sa k udržateľnej rodovej 
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rovnováhe dospelo na všetkých úrovniach a vo všetkých funkciách a kategóriách pracovných 
miest rýchlejšie, uplatňujú sa v ESVČ odporúčania osobitnej skupiny ESVČ pre rovnaké 
príležitosti, a to aj prostredníctvom neformálnej siete WEEAS, ktorá poskytuje osobitné 
mentorstvo pre ženy v manažérskych pozíciách. Budeme tiež naďalej podporovať, aby 
prichádzal väčší počet uchádzačiek z diplomatických služieb členských štátov. 

 

vi) EÚ a jej členské štáty čelia neustálym útokom dezinformácií a falošných správ 
z rôznych zdrojov, čo ovplyvňuje verejnú mienku a v niektorých prípadoch ohrozuje 
demokratické procesy v EÚ. Kde vidíte hlavné hrozby a výzvy pre EÚ v boji proti 
dezinformáciám? Ako plánujete pristupovať k týmto otázkam? Ako vidíte svoju úlohu 
pri posilňovaní kybernetickej bezpečnosti v EÚ? 

Dezinformácie – a manipulácia s našimi informačnými priestormi – ohrozujú naše 
demokracie a slobodnú a informovanú celosvetovú verejnú diskusiu. Presvedčivé dôkazy 
ukazujú, že aktéri z cudzích štátov – často v úzkej spolupráci s domácimi aktérmi – čoraz 
častejšie využívajú dezinformačné stratégie na ovplyvňovanie spoločenských diskusií, 
podnecovanie rozporov a zasahovanie do demokratického rozhodovania, a to aj počas volieb. 
Dezinformačné kampane sú často súčasťou hybridných výziev zahŕňajúcich kybernetické 
útoky, ktoré sú zamerané nielen na členské štáty EÚ, ale aj na našich partnerov v susedstve. 

Bojovať proti dezinformáciám a zvyšovať odolnosť našich spoločností voči zásahom 
a manipulácii zvonku je spoločnou prioritou inštitúcií a členských štátov EÚ. Dá sa však 
dosiahnuť len zapojením celej spoločnosti: vyžaduje si koordinované úsilie vlád, občianskej 
spoločnosti, výskumných pracovníkov a overovateľov faktov, súkromného sektora (vrátane 
online platforiem) a médií. Zároveň musíme v plnej miere chrániť zásadu slobody prejavu. 
Musíme nájsť správnu rovnováhu. 

Presne v takom duchu sa nesie komplexný akčný plán proti dezinformáciám prijatý v roku 
2018, ktorý usmerňuje našu prácu v tejto oblasti. V tejto súvislosti by sme mali prioritne 
vykonať niekoľko opatrení: Potrebujeme zlepšiť našu schopnosť hľadať, analyzovať a verejne 
odhaľovať dezinformácie, bez ohľadu na ich pôvod a použitú taktiku. Musíme lepšie 
združovať a zdieľať analýzy a najlepšie postupy prostredníctvom systému včasného 
varovania, v rámci ktorého sú všetky členské štáty a inštitúcie EÚ spojené do jednej siete 
spravovanej ESVČ. V reakcii na incidenty súvisiace s dezinformáciami by sme mali lepšie 
koordinovať našu komunikáciu. Musíme vypracovať jasné pravidlá pre digitálne platformy 
a odvetvie v tejto oblasti. Toto úsilie sa prejavilo už v kódexe postupov, ale musíme sa tým 
ďalej zaoberať. V každom prípade potrebujeme lepšie pravidlá transparentnosti a lepšiu 
spoluprácu, pokiaľ ide o prístup k údajom a používanie algoritmov. To všetko sa momentálne 
vyhodnocuje. Musíme tiež zlepšiť osvetu a väčšmi zapojiť našich občanov. Malo by sa to 
dosiahnuť podporovaním kvalitnej žurnalistiky a nezávislých médií, rozvíjaním programov 
mediálnej gramotnosti, cezhraničnou spoluprácou medzi profesionálmi z oblasti médií 
a prostredníctvom samoregulačných orgánov pre médiá. 

Aby bol kybernetický priestor otvorený, stabilný a bezpečný, EÚ a jej členské štáty môžu 
využívať celú škálu politík a nástrojov vrátane reštriktívnych opatrení obsiahnutých v súbore 
nástrojov kybernetickej diplomacie. 

Mám v úmysle veľmi úzko spolupracovať v týchto otázkach s Európskym parlamentom 
a Komisiou, najmä výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek, 
podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť a komisárkou pre vnútorný trh. Naše budúce 
snahy sa budú v neposlednom rade musieť opierať aj o úzku spoluprácu s medzinárodnými 
partnermi, najmä skupinou G7 a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO). 
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Táto otázka bola predmetom správy a odporúčania Európskeho parlamentu, pričom 
obe strany požiadali o konkrétne kroky v niekoľkých rôznych oblastiach vrátane 
premeny pracovnej skupiny StratCom na plnohodnotné oddelenie v rámci ESVČ. 

ESVČ so svojimi aktivitami zameranými na odhaľovanie dezinformačných kampaní 
v krajinách východného susedstva EÚ, ktorými ju v roku 2015 poverila Európska rada, stojí 
v popredí úsilia o boj proti dezinformáciám. Od prijatia akčného plánu proti dezinformáciám 
ESVČ výrazne posilnila svoju úlohu a činnosti a rozšírila rozsah tejto práce. S podporou 
Európskeho parlamentu sme dokázali posilniť tri existujúce pracovné skupiny (pracovná 
skupina East StratCom, pracovná skupina pre strategickú komunikáciu zameranú na západný 
Balkán a pracovná skupina Juh), a to tak z hľadiska personálneho obsadenia, ako aj 
dostupného rozpočtu. Vytvorili sme tiež tím, ktorý sa zaoberá súvisiacimi otázkami, a má 
kapacity na analýzu údajov, pracovníkov zaoberajúcich sa osvetovou činnosťou a zvyšovaním 
informovanosti, ako aj vzťahmi s občianskou spoločnosťou a odvetvím. 

Teraz máme profesionálny tím so značnými odbornými znalosťami, ktorý v súčasnej situácii 
veľmi dobre funguje. Som, samozrejme, pripravený zaoberať sa všetkými organizačnými 
otázkami, ktoré sa môžu v súvislosti so zmenami jeho práce vyskytnúť. Našej práci v oblasti 
boja proti dezinformáciám pripisujem veľký význam. 

 

6. Vo vašom poverovacom liste sa uvádza, že EÚ „musí byť strategickejšia, rozhodnejšia 
a jednotnejšia vo svojom prístupe k vonkajším vzťahom“. V globálnej stratégii EÚ 
z roku 2016 sa stanovujú spoločné zásady a priority pre vonkajšiu činnosť EÚ. 
Strategická autonómia sa vyčleňuje ako kľúčová pre bezpečnosť Únie a jej schopnosť 
podporovať mier a bezpečnosť na celom svete. Aké konkrétne opatrenia plánujete 
prijať na dosiahnutie (alebo rozvoj) strategickej autonómie EÚ v oblasti bezpečnosti 
a obrany a plánujete v tejto súvislosti vymedziť strategický dokument s cieľom 
identifikovať naše spoločné ciele? 

V oblasti bezpečnosti a obrany je cieľom umožniť, aby EÚ a jej členské štáty preberali pri 
presadzovaní hodnôt a záujmov EÚ väčšiu zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť, pokiaľ 
možno v spolupráci s partnermi a v prípade nutnosti aj samostatne. To určuje úroveň ambícií 
EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany, ako ich v novembri 2016 odvodila Rada z Globálnej 
stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ, v ktorej sa stanovujú tri strategické 
priority našej práce: účinnejšie reagovať na vonkajšie konflikty a krízy, budovať kapacity 
partnerov a lepšie chrániť Úniu a jej občanov. 

Jednotlivé opatrenia, ktoré sa v posledných rokoch začali v tomto rámci realizovať, treba plne 
vykonať súdržným a na výsledky orientovaným spôsobom. Osobitný dôraz budem klásť na to, 
aby sa úsilie vyvíjané v rámci ESVČ a Európskej obrannej agentúry vynakladalo v úzkej 
koordinácii a súčinnosti s útvarmi Komisie, predovšetkým s budúcim generálnym 
riaditeľstvom pre obranný priemysel a kozmický priestor. Rád by som zdôraznil, že vďaka 
stálej štruktúrovanej spolupráci (PESCO), Európskemu obrannému fondu (EDF) 
a koordinovanému výročnému preskúmaniu v oblasti obrany (CARD) vzrastie schopnosť 
Únie účinnejšie riešiť bezpečnostné hrozby. Umožní to prehĺbiť spoluprácu v rôznych 
oblastiach od investícií a rozvoja spôsobilostí až po spoločné operačné využívanie týchto 
spôsobilostí, a to vo vzťahu doplnkovosti s NATO, čím sa posilní transatlantické spojenectvo 
a prispeje k rozloženiu záťaže, ako aj k posilneniu konkurencieschopnosti priemyselnej 
a technologickej základne EÚ v oblasti obrany. 

Tu sa od samého začiatku prejavuje veľmi silný rozmer partnerstva, keďže EÚ je aj naďalej 
odhodlaná úzko spolupracovať so svojimi partnermi, a to najmä s NATO, s ktorým sa 
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spolupráca vyvíja nebývalým tempom na základe spoločných vyhlásení. Spoločným cieľom 
oboch organizácií je zaistiť bezpečnosť našich občanov a posilniť transatlantické spojenectvo. 
Ako sa výslovne uznáva v Zmluve o EÚ, základom kolektívnej obrany spojencov NATO je 
článok 5 Severoatlantickej zmluvy. Obe organizácie sa pri zaisťovaní bezpečnosti v Európe 
navzájom dopĺňajú, pričom hlavné úlohy NATO dopĺňa rozsiahly súbor nástrojov EÚ. Vďaka 
posilneniu obranného rozmeru EÚ sa silnejším stane aj NATO. Budem sa naďalej usilovať 
o ďalšie posilnenie spolupráce medzi EÚ a NATO. 

Okrem toho zaistím, aby sa osobitná pozornosť venovala realizácii prierezových iniciatív 
zameraných na posilnenie a zlepšenie integrovaného prístupu EÚ k vonkajším konfliktom 
a krízam, civilnému a vojenskému rozmeru spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, 
posilneniu vojenskej mobility v celej EÚ, odolnosti voči hybridným hrozbám a boju proti 
nim, kybernetickej a námornej bezpečnosti, situačnému povedomiu atď. Takisto mám 
v úmysle sústrediť sa na prijatie návrhu týkajúceho sa Európskeho mierového nástroja, 
ktorého cieľom je poskytnúť EÚ mimorozpočtový fond na financovanie všetkých operačných 
akcií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky s vojenskými alebo obrannými 
dôsledkami. Tento návrh skutočne prináša zásadnú zmenu v úsilí EÚ o operačné vojenské 
a obranné činnosti, pričom v súlade s článkom 30 ods. 1 ZEÚ sa v ňom počíta s podporou 
Komisie. 

Existuje priestor ďalej posilniť súdržný strategický prístup k prepojeniu rôznych opatrení, 
napríklad aj tým, že sa medzi nimi nájdu synergie a väzby, a pritom sa bude pokračovať 
v plnení úrovne ambícii EÚ, ku ktorej majú prispieť. Som presvedčený, že by sa tak vďaka 
šíreniu jednotného chápania spoločných výziev v oblasti bezpečnosti a reakcie EÚ na tieto 
výzvy, a to aj prostredníctvom našich misií a operácií v rámci spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky, ktoré tvoria súčasť dôraznejšieho integrovaného prístupu k vonkajším 
konfliktom a krízam, umožnilo upevniť spoločnú strategickú kultúru. Táto činnosť v úzkej 
spolupráci s členskými štátmi nám pomôže vydláždiť cestu k európskej obrannej únii, ako to 
žiadal aj Parlament a ako sa uvádza v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, 
a umožní EÚ, aby bola na medzinárodnej scéne asertívnejšia, ako to v strategickom programe 
na roky 2019 – 2024 požadovala Európska rada. 

 

7. V článku 21 ZEÚ sa stanovuje povinnosť EÚ zabezpečiť súlad politiky EÚ v oblasti 
ľudských práv so všetkými ostatnými vonkajšími politikami. Aké konkrétne opatrenia 
plánujete prijať s cieľom zabezpečiť, aby ľudské práva zostali strategickým cieľom vo 
všetkých politikách a nezatienili ich okrem iného hospodárske, migračné a bezpečnostné 
priority vonkajšej činnosti EÚ? Ako plánujete efektívne koordinovať činnosť všetkých 
komisárov v oblasti vonkajších politík v záujme dosiahnutia tohto strategického cieľa? 

Pre Európsku úniu je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby zohrávala ústrednú 
úlohu pri presadzovaní a ochrane ľudských práv vo svete. Ľudské práva nie sú podmnožinou 
našich vonkajších politík; sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich politík bez ohľadu na 
to, či ide o migráciu, bezpečnosť alebo, povedzme, obchod. Všetky naše dohody s tretími 
krajinami napríklad ako zásadný prvok daného dvojstranného vzťahu obsahujú ustanovenia 
o dodržiavaní ľudských práv. Porušenie takýchto ustanovení môže viesť k pozastaveniu 
platnosti dohôd s príslušnou krajinou. Naše dvojstranné obchodné dohody obsahujú aj 
ustanovenia týkajúce sa dodržiavania hospodárskych a sociálnych práv. Krajiny, ktoré 
využívajú obchodné preferencie EÚ, musia dodržiavať dohovory o ľudských a pracovných 
právach. Naše misie v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky musia dodržiavať 
najvyššie normy v oblasti ľudských práv a pred nasadením absolvujú v tejto oblasti osobitnú 
prípravu. EÚ je odhodlaná presadzovať migračnú politiku založenú na ľudských právach, 
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v rámci ktorej sa dodržiavajú najprísnejšie normy medzinárodného práva v oblasti ľudských 
práv a kde sa zaručuje ľudská dôstojnosť migrantov. Preto budem stavať na našej súčasnej 
práci s krajinami pôvodu, tranzitu a cieľovými krajinami, medzinárodnými a regionálnymi 
organizáciami a občianskou spoločnosťou s cieľom zlepšiť ochranu migrantov a ich 
vyhliadky na lepšiu budúcnosť. Pri dialógoch s partnermi z celého sveta budem upozorňovať 
na potrebu chrániť najlepšie záujmy detí, presadiť prístupy k migrácii zohľadňujúce rodové 
hľadisko, bojovať proti diskriminácii a xenofóbii voči migrantom a zabezpečiť im prístup 
k základným službám. 

EÚ dôrazne upozorňuje na situáciu v krajinách, kde dochádza k porušovaniu a zneužívaniu 
ľudských práv, a ja necúvnem pred zodpovednosťou, ktorú mám voči tým, ktorí trpia 
a žiadajú o ochranu a dôstojné zaobchádzanie. Medzi základné zásady, na ktorých stojí 
Európska únia, patrí univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd, ako aj 
úcta k ľudskej dôstojnosti. Je našou povinnosťou tieto práva a základné slobody dodržiavať 
a presadzovať, tak vo vzťahu k našim občanom, ako aj vo vzťahu k občanom iných krajín 
sveta. Mali by sme zvýšiť úsilie. 

Ak budem potvrdený vo funkcii podpredsedu Komisie, bude mojou úlohou zabezpečiť, aby 
bola vonkajšia činnosť EÚ strategická a súdržná. Zároveň bude mojou úlohou chrániť 
a presadzovať ľudské práva, čo budem robiť tak v dvojstranných vzťahoch, ako aj na 
viacstranných fórach s podporou osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva. Postarám sa o to, 
aby sa o ľudských právach pravidelne diskutovalo na stretnutiach skupiny komisárov pre 
„silnejšiu Európu vo svete“ ako o prierezovej otázke a aby aj naďalej tvorili neoddeliteľnú 
súčasť nášho celkového prístupu k partnerským krajinám. Pritom zároveň zabezpečím lepšie 
prepojenie medzi vnútornými a vonkajšími aspektmi našich politík. Takisto mám v úmysle 
posilniť osobitné partnerstvo s Európskym parlamentom v oblasti ľudských práv. Pri 
vykonávaní akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu a usmernení EÚ pre dialógy 
o ľudských právach zároveň požiadam svoje útvary, aby naďalej účinne začleňovali ľudské 
práva do všetkých politík uplatňovaných voči partnerským krajinám, ako aj do dvojstranných 
dialógov o politických, hospodárskych alebo bezpečnostných otázkach. 


