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ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE  

Valdis DOMBROVSKIS 

Nominovaný kandidát na výkonného místopředsedu odpovědného za 

ekonomiku fungující ve prospěch lidí 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše jmenování komisařem 

a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž 

ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu 

Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech politických 

oblastí Vašeho portfolia? 
Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná 

z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností 

v rámci Komise? 

 

Před třiceti lety, 23. srpna 1989, více než dva miliony lidí spojily své ruce a vytvořily živý řetěz 

procházející třemi pobaltskými státy – Estonskem, Lotyšskem a Litvou. „Baltská cesta“, dnes 

přelomový historický okamžik, byla mírovou demonstrací vůči represivnímu režimu 

Sovětského svazu. Lidé z tří pobaltských států požadovali svobodu, demokracii a právo na 

sebeurčení. Lotyšský národ i já jsme od té doby urazili dlouhou cestu. Dnes je Evropa 

sjednocená, Lotyšsko je její součástí a 500 milionů Evropanů žije ve svobodě a prosperitě. 

Evropský projekt bychom však neměli považovat za samozřejmost. Doba se natolik změnila, 

že musíme hájit evropské hodnoty, investovat do jednoty a řešit nové výzvy, a to vše společně. 

Letos na jaře jsem kandidoval v evropských volbách a vedl kandidátku mé silně proevropsky 

orientované strany. Voliči mi svěřili mandát pracovat pro silnější a jednotnější Evropskou unii. 

Věřím, že je to v zájmu Lotyšska a všech ostatních členských států. Plnění tohoto mandátu je 

mojí hlavní motivací a povinností.            

Pokud jde o mé profesní kvalifikace, mám čest působit v Junckerově Komisi jako 

místopředseda pro euro a sociální dialog. Od července 2016 jsem rovněž odpovědný za finanční 

stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. Společně s komisařem Pierrem Moscovicim 

jsem odpovědný správu ekonomických a fiskálních záležitostí Evropské unie a vedu práci v 

oblasti dalšího posílení evropské hospodářské a měnové unie (HMU). Komise zlepšila 

evropský semestr a zaměřuje se nyní více na sociální rozměr, růst podporující začlenění a 

silnější zapojení vnitrostátních orgánů, sociálních partnerů a zúčastněných stran. Navštívil jsem 

všechny členské státy, abych diskutoval o hospodářském, fiskálním a sociálním vývoji. 

Čtyřicetkrát jsem navštívil vnitrostátní parlamenty a absolvoval přibližně stejný počet schůzek 

s vnitrostátními sociálními partnery.  

Dosáhli jsme pokroku při prohlubování HMU. Vedu práce na dokončení bankovní unie a 

vytvoření unie kapitálových trhů. Mám silnou motivaci oba tyto projekty dokončit, neboť 

přispějí k tomu, že evropské hospodářství a finanční systém budou silnější a odolnější a budou 

podporovat růst a stabilitu. Rád bych vyzval všechny zúčastněné strany, aby rychle obnovily 

práci na návrzích Komise týkajících se rozpočtových nástrojů, včetně rozpočtového nástroje 
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pro konvergenci a konkurenceschopnost, ale rovněž nástroje fiskální stability na úrovni EU. 

Současná Komise navrhla evropskou funkci investiční stabilizace a jednou z priorit příští 

Komise bude evropský systém zajištění v nezaměstnanosti. Společně s komisařskou Marianne 

Thyssenovou jsem odpovědný za rozvoj evropského pilíře sociálních práv a opětovné zahájení 

sociálního dialogu na úrovni EU.  

Lotyšským předsedou vlády jsem se stal v době, kdy národní hospodářství zažívalo volný pád 

a procházelo závažnou finanční krizí. To, že se hospodářství opět postavilo na nohy a Lotyšsko 

o pět let později přijato euro, by nebylo možné bez soustavného zapojení sociálních partnerů v 

těchto těžkých časech.   

Zastával jsem funkci předsedy vlády Lotyšska ve třech po sobě jdoucích vládách, a to od března 

2009 do ledna 2014. Byl jsem poslancem Evropského parlamentu (2004–2009), kde jsem byl 

členem Rozpočtového výboru a náhradním členem v Hospodářském a měnovém výboru. Letos 

jsem byl zvolen do Evropského parlamentu potřetí. Poté, co se mě lotyšská vláda rozhodla 

nominovat jako kandidáta na komisaře, jsem se rozhodl vzdát se mandátu. Rovněž jsem byl 

třikrát (v letech 2002, 2010, 2011) zvolen do lotyšského parlamentu (Saeima) a od roku 2002 

do roku 2004 jsem zastával funkci lotyšského ministra financí.  

Mám dlouholeté politické zkušenosti v rámci orgánů EU – Evropského parlamentu, Evropské 

rady, Rady a Evropské komise, a mám tedy praktické zkušenosti s tím, jak funguje rozhodovací 

proces EU.  

Pokud jde o strategickou agendu, kterou máme před sebou, souhlasím s nově zvolenou 

předsedkyní Ursulou von der Leyenovou, že existují velké výzvy, které prověří schopnost 

Evropské unie reagovat. Jedná se např. o změnu klimatu, digitalizaci, demografické změny, 

méně otevřený systém mezinárodního obchodu a vzestup nových mocností. Tento vývoj bude 

vyžadovat zásadní transformaci našich hospodářství, která hluboce ovlivní naše společnosti a 

změní způsob, jak lidé žijí a pracují. Pokud budu ve své funkci potvrzen, budu odpovědný za 

řízení a koordinaci prací v celé Komisi s cílem zajistit, aby evropské hospodářství pracovalo 

pro lidi a aby zůstal zachován náš jedinečný model sociálně tržního hospodářství. To znamená 

podporovat spravedlnost a inkluzivnost našich hospodářských politik, tak aby přechod na 

ekologické a digitální hospodářství neprobíhal na úkor nejzranitelnějších skupin našich 

společností. Musíme reformovat zdanění, investovat do vzdělání a prohlubování dovedností, 

jakož i do sociálních politik, které účinně pomohou těm nejslabším členům naší společnosti. 

Společně s ostatními kolegy budu dále pracovat na provádění evropského pilíře sociálních práv.  

Přechod na klimaticky neutrální hospodářství bude vyžadovat rozsáhlé investice jak z 

veřejných, tak soukromých zdrojů. Za účelem překlenutí této mezery bych na základě svých 

zkušeností s politikou udržitelného financování vypracoval nový investiční plán pro udržitelné 

financování. Výzvy související s kritickou situací v oblasti klimatu se mohou stát pro evropské 

podniky příležitostí, pokud budou rychle reagovat. Mohou získat konkurenční výhodu v 

konkurenčním boji v oblasti ekologických produktů a služeb, který se dle mého přesvědčení 

bude odehrávat na celosvětové úrovni. Hospodářský růst a šetrnost vůči klimatu se vzájemně 

nevylučují.         

Musíme nadále pracovat na vybudování silné HMU, abychom pomohli Evropě plně uplatnit 

svou hospodářskou váhu ve světě. Euro musí získat silnější mezinárodní postavení. To znamená 

dokončení bankovní unie tím, že nalezneme cestu, jak pokračovat v otázce jejího chybějícího 

pilíře – evropského systému pojištění vkladů. Zároveň bychom měli posílit naše úsilí v boji 

proti praní špinavých peněz: v evropských bankách není pro špinavé peníze místo. Unii 
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kapitálových trhů považuji za vysokou prioritu, neboť má zásadní význam pro usnadnění 

přístupu k financím pro malé a střední podniky, které jsou páteří našeho hospodářství a 

vytváření pracovních míst. V Evropě se sice rodí obrovské množství talentů a inovací, pro naše 

podniky je však obtížné stát se velkými inovátory, často z důvodu nedostatečného přístupu k 

financím. V rámci programu prohlubování HMU bude rovněž třeba pokračovat v práci na 

rozpočtových nástrojích.    

V oblasti správy ekonomických záležitostí chci prosazovat neustálá zlepšení, kterých jsme v 

evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik dosáhli prostřednictvím silnějšího 

sociálního rozměru, a začlenit do této činnosti cíle udržitelného rozvoje a zároveň zachovat 

makroekonomické zaměření evropského semestru. 

Evropský projekt může být důvěryhodný pouze tehdy, pokud zůstane otevřený pro své členy a 

ty, kteří v případě nouze žádají o pomoc. Pokud budu ve funkci potvrzen, chci proto nadále 

podporovat členské státy v jejich úsilí o přijetí eura. Věřím, že bychom měli rovněž podpořit 

partnerské země mimo EU v našem širším sousedství, včetně poskytnutí pomoci Ukrajině za 

účelem zajištění její hospodářské stability.  

Chci pomoci překonat rozdíly mezi východem a západem, které v Evropě stále přetrvávají. Můj 

tým bude zohledňovat tuto zeměpisnou rovnováhu, stejně jako vyvážené zastoupení žen a 

mužů, kterou vždy prosazuji. Silně podporuji postoj nově zvolené předsedkyně k vyváženému 

zastoupení žen a mužů. Tato zásada zaujímá přední místo v evropském pilíři sociálních práv. 

Aktivně bych podporoval konkrétní opatření pro uvedení zásady vyváženého postavení žen a 

mužů do praxe. Přispěl bych k vypracování nové evropské strategie pro rovnost žen a mužů a 

podpořil bych závazná opatření týkající se transparentnosti, aby mohly být odhaleny rozdíly v 

odměňování žen a mužů. Rovněž budu dále prosazovat opatření na podporu rovnosti žen a 

mužů v rámci evropského semestru. Obhajoba opatření na podporu účasti žen na trhu práce je 

pouze jedním z příkladů, jak doporučení pro jednotlivé země mohou přispět k tomu, aby rovnost 

žen a mužů patřila mezi priority politického programu.  

Rovné zacházení je důležité v mnoha oblastech. Vytváří pocit spravedlnosti a začlenění, což 

vede k pocitu sounáležitosti. To je to, co od nás Evropané očekávají.    

Zavazuji se, že budu plně dodržovat povinnosti podle Smlouvy týkající se nezávislosti a 

integrity, nestrannosti a disponibility, definované v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii a v 

článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jakož i povinnost zachovávat 

služební tajemství podle článku 339 SFEU. Čestně prohlašuji, že budu dodržovat etické normy 

obsažené v těchto článcích a v Kodexu chování komisařů. Vyplnil jsem své prohlášení o 

zájmech, zveřejnil je a v případě jakýchkoliv změn je budu ihned aktualizovat.      

Stejně tak se zavazuji vyhnout se jakékoli pozici či situaci, které by mohly zpochybnit mou 

nezávislost, nestrannost a disponibilitu pro Komisi. Nebudu zastávat žádnou jinou veřejnou 

funkci a nebudu vykonávat žádnou jinou profesní činnost, ať už placenou či neplacenou. 

Zavazuji se, že budu předsedu Komise informovat o každé situaci, která by mohla představovat 

střet zájmů při výkonu mých úředních povinností.  

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

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

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

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



 

4 
 

intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu 

a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 

probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako 

Radě? 

 

Jsem poctěn nominací na funkci výkonného místopředsedy pro hospodářství ve prospěch lidí. 

Pokud budu ve funkci potvrzen, budu mít významnou úlohu spočívající v koordinaci jedné z 

šesti hlavních priorit politických směrů předsedkyně. Přijímám politickou odpovědnost za své 

činnosti a budu v plné míře spolupracovat se všemi členy sboru s cílem vytvářet soudržné 

politiky, plnit závazky stanovené v politických pokynech a nacházet synergie napříč 

politickými oblastmi, aniž bych ztratil ze zřetele priority. Učiním vše potřebné k vytvoření 

účinných a soudržných týmů, které jsou dle mého přesvědčení předpokladem k dosažení co 

nejlepších výsledků. Sdílím názor nově zvolené předsedkyně, že „je nejvyšší čas, abychom v 

současné ekonomice uvedli do souladu sociální otázky a otázky trhu“. V rámci Komise a spolu 

se zúčastněnými stranami hodlám fungovat jako moderátor a zprostředkovatel. Věřím, že moje 

zkušenost ve funkci místopředsedy a ministerského předsedy mi v tom pomůže. 

Spoléhám se na úzké pracovní vztahy s Evropským parlamentem, jeho orgány a poslanci ve 

všech fázích tvorby politik. Pravidelně bych se účastnil plenárních zasedání a zasedání výborů, 

byl bych k dispozici pro neformální diskuze a zůstal v pravidelném kontaktu s poslanci, 

zejména předsedy a koordinátory odpovědných výborů. Pověřil bych svůj tým navázáním 

úzkých vztahů s kancelářemi poslanců Evropského parlamentu na základě otevřenosti, 

transparentnosti a vzájemné důvěry a včasného poskytování informací. Uskutečnil bych 

aspiraci nově zvolené předsedkyně, aby Evropský parlament měl silnější hlas v oblasti správy 

ekonomických záležitostí Evropské unie. V oblastech spadajících do mé kompetence bych 

vykonával svou funkci řízení a organizace vysílání zástupců Komise, včetně cíle maximalizace 

jejího politického zastoupení na plenárních zasedáních, na zasedáních výborů a jednáních 

trialogu.  

Evropský parlament jakožto jediný přímo volený evropský orgán zastupuje názory a očekávání 

občanů a přináší politickým a rozhodovacím procesům EU legitimitu. Komise je odpovědná 

Evropskému parlamentu. Tato zásada odpovědnosti má velký význam: přispívá k účinnosti a 

řádné správě Komise a umožňuje jí vysvětlit svá stanoviska na různých úrovních politického a 

legislativního procesu. Aniž by byla dotčena zásada kolegiality, přijímám svou osobní 

politickou odpovědnost v oblastech, které mi budou svěřeny, v souladu s rámcovou dohodou z 

roku 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí. V této souvislosti Vás mohu 

rovněž ujistit, že vztahy mezi mnou, kabinetem a útvary spadajícími do mé odpovědnosti budou 

založeny na loajalitě, důvěře, transparentnosti, obousměrné výměně informací a vzájemné 

pomoci.   

Zajistím, aby týmy komisařů pracující v oblastech spadajících do mé pravomoci pečlivě zvážily 

a projednaly usnesení Parlamentu, která jsou relevantní pro jejich oblast činnosti. Názory 

vyjádřené Evropským parlamentem jsou velmi cennými příspěvky k politické debatě a dosažení 

konsensu mezi orgány EU. Komise je připravena přijmout následná opatření v návaznosti na 

usnesení do tří měsíců.  

Zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje právo podnětu pro Evropský 

parlament. Zavázala se k tomu, že její Komise naváže na parlamentní usnesení přijatá většinou 

poslanců předložením legislativního aktu a bude přitom plně dodržovat zásady proporcionality, 

subsidiarity a zdokonalení tvorby právních předpisů. Zcela souhlasím s tímto cílem a v rámci 

závazku příští Komise k hlubšímu partnerství s Evropským parlamentem budu úzce 
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spolupracovat s Parlamentem na všech úrovních při projednávání usnesení podle článku 225 

SFEU. Zavazuji se, že budu úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními výbory a že se 

budu aktivně účastnit příprav usnesení podle článku 225 SFEU. Jsem pevně přesvědčen, že to 

zlepší dialog, posílí důvěru a pocit sdíleného úsilí o společný cíl.  

Komise bude v souladu s rámcovou dohodou rovněž účinně reagovat na usnesení EP do tří 

měsíců od jejich přijetí. Komise zajistí politický dohled nad tímto procesem.  

V neposlední řadě se zavazuji, že v případě Evropského parlamentu a Rady jakožto 

spolunormotvůrců budu plně uplatňovat zásadu rovného zacházení, pokud jde o přístup na 

jednání, k informacím a dokumentům, což je část mé povinnosti jakožto člena kolegia, 

odpovědného přímo zvoleným poslancům Evropského parlamentu. 

 

3. Máte být odpovědný za vytvoření ekonomiky, která bude fungovat ve prospěch lidí. 

Pokud jde o rámec pro správu ekonomických záležitostí, jste si jist, že je dostatečně 

robustní na to, aby v budoucnosti zabránil krizi platební bilance a krizi státního dluhu, a 

co zamýšlíte podnikat s cílem řešení dlouhodobých nedostatků hospodářské a měnové 

unie, a to konkrétně neexistence stabilizační funkce a evropské fiskální kapacity pro 

stimulaci investic a vytváření pracovních míst? Můžete kromě toho potvrdit, že 

v nastupující Komisi budete i nadále odpovědný za euro? 

 

Jako místopředseda se postarám o to, aby Komise využívala všechny nástroje, které má k 

dispozici, pro zajištění hospodářství, které funguje ve prospěch lidí. 

Euro, společná měna většiny členských států EU, představuje mnohem více než jen mince a 

bankovky, které mají lidé ve svých peněženkách. Je to symbol evropské jednoty a prosperity 

založený na silné hospodářské a měnové unii. Jak je uvedeno v pověřovacím dopise nově 

zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové, pokud budu ve funkci komisaře potvrzen, budu 

koordinovat příslušnou skupinu komisařů a vést práci na prohloubení naší hospodářské 

a měnové unie, což je úloha, kterou jsem měl již v současné Komisi. Rovněž bych nadále vedl 

práci týkající se mezinárodní úlohy eura. V reakci na Vaši poslední otázku tedy potvrzuji, že 

bych i nadále odpovídal za euro. 

V důsledku minulé krize vyvinula Komise spolu s ostatními orgány EU a členskými státy 

nesmírné úsilí, aby zachovala stabilitu a integritu našich ekonomik a posílila náš správní rámec. 

Díky investičnímu plánu pro Evropu jsme získali 433,2 miliardy eur na dodatečné investice 

do evropského hospodářství. Výrazně jsme posílili sociální rozměr hospodářské a měnové unie 

a prosazovali spravedlivou daňovou politiku. Díky tomu jsou evropské hospodářství a euro 

nyní v mnohem lepším stavu. Naše hospodářství již sedmým rokem po sobě roste: 

zaměstnanost je na rekordní úrovni, nezaměstnanost na nejnižší úrovni od krize a míra chudoby 

klesá. Ne všechny členské státy si během tohoto oživení vedly stejně dobře, ale není pochyb 

o tom, že ve srovnání s obdobím před krizí došlo k posílení celkové stability a integrity 

evropského hospodářství, a zejména stability eurozóny.   

Na tento pokrok musíme nyní navázat a připravit naše hospodářství na důležitou transformaci, 

která je potřebná k řešení nových výzev, jež nastínila Ursula von der Leyenová ve svých 

politických směrech. Musíme pracovat na několika oblastech, zejména na podpoře investic 

a přizpůsobení struktury naší ekonomiky. Měli bychom věnovat pozornost možným rizikům, 

která by mohla ohrozit hospodářskou a finanční stabilitu, a zachovat udržitelné veřejné finance. 
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Odpovědná fiskální politika v tomto klíčovém období rovněž znamená zlepšení kvality 

veřejných financí a využívání fiskálního prostoru na podporu investic a reforem. 

Hlavním úkolem bude překlenutí nedostatku investic a zvládnutí přechodu na klimaticky 

neutrální hospodářství. Cílem investičního plánu pro udržitelnou Evropu, který budu 

koordinovat, je mobilizovat v příštím desetiletí v celé EU investice ve výši 1 bilionu eur. 

Abychom toho dosáhli, musíme úzce spolupracovat s mnoha kolegy z Komise, dát dohromady 

veřejné a soukromé finanční prostředky a dále rozvíjet program InvestEU, fondy soudržnosti a 

naši práci v oblasti udržitelného financování. S cílem podpořit tyto činnosti by EIB měla do 

roku 2025 vyhradit polovinu svých finančních prostředků na investice v oblasti klimatu. Tuto 

práci je třeba úzce koordinovat prostřednictvím nové dlouhodobé průmyslové strategie pro EU. 

Zároveň však ještě není dokončena naše hospodářská a měnová unie. Komise předložila řadu 

návrhů a zahájila několik iniciativ k dokončení rámce pro správu ekonomických záležitostí, 

například v oblasti bankovní unie, unie kapitálových trhů a nových rozpočtových nástrojů. 

Mnoho z nich úspěšně prošlo legislativním procesem a je nyní součástí silnější struktury, kterou 

jsem zmínil. Další návrhy, například o funkci centrální fiskální stabilizace, jsou stále 

projednávány v Evropském parlamentu a Radě. Jsem přesvědčen o tom, že funkce fiskální 

stabilizace je potřebná k dalšímu posílení odolnosti eurozóny a EU vůči možným velkým 

otřesům v budoucnu. Současná Komise vypracovala první konkrétní návrh na evropskou funkci 

investiční stabilizace. V rámci nové Komise budu společně s komisařem pro hospodářství a 

komisařem pro pracovní místa pracovat na vytvoření evropského systému zajištění 

v nezaměstnanosti. Jsem rovněž odhodlán v úzké spolupráci s komisařkou pro soudržnost 

a reformy uzavřít jednání o programu na podporu reforem a rozpočtovém nástroji pro 

konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu s cílem podpořit reformy podporující růst a 

investice v členských státech.  

V nové Komisi budeme muset pokračovat v práci na hospodářské a měnové unii v rámci širšího 

a komplexnějšího programu, který zahrnuje také investice, volné a spravedlivé obchodní 

vztahy, spravedlivé zdanění, průmyslovou politiku, vnitřní trh a větší podporu malých 

a středních podniků.  

 

4. Jaké by měly být tři hlavní politické cíle budoucí regulace finančního sektoru během 

příštího funkčního období Komise? Jak hodnotíte bankovní unii v současné podobě 

a další kroky k jejímu dokončení, zejména dokončení společného jištění pro Jednotný 

fond pro řešení krizí a návrh evropského systému pojištění vkladů (EDIS) navzdory 

současným rozdílům v názorech mezi členskými státy, a zahrnují tyto další kroky přijetí 

nového legislativního návrhu týkajícího se systému EDIS ze strany Komise? Jak zamýšlíte 

učinit banky silnějšími a bezpečnějšími, snižovat jejich systémovou významnost 

a expozici vůči vlastním státům, kombinovat snižování úvěrů v selhání s ochranou 

spotřebitelů v celé Unii a zajišťovat rovné podmínky pro všechny evropské banky? 

Domníváte se, že odvětví finančních služeb EU je připraveno na brexit bez dohody, 

a která odvětví vyžadují další úsilí k tomu, aby byla plně připravena na jakýkoli druh 

brexitu? Jak hodnotíte přípravy na brexit bez dohody v oblasti zúčtování a vypořádání, 

zejména pokud jde o deriváty denominované v eurech? 

 

Finanční sektor podporuje naše hospodářství a společnost v širším slova smyslu. Pokud funguje 

správně, může být hnací silou hospodářského úspěchu a prosperity. Dojde-li k jeho selhání, 

může to mít ničivé důsledky. Hlavní reformy, které jsme provedli od vypuknutí celosvětové 
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finanční krize, výrazně ozdravily finanční a bankovní sektor EU a celkově podpořily 

hospodářské oživení. Potřebujeme bezpečný finanční sektor, který podporuje udržitelný 

hospodářský růst a pomáhá nám reagovat na současné globální výzvy. Navzdory tomuto 

zlepšení nám tvrdé ponaučení z finanční krize ukázalo, že musíme neustále sledovat možná 

rizika, která by finanční stabilitu mohla ohrozit.  

Mým prvotním politickým cílem bude zajistit, aby finanční sektor i nadále bezpečným 

a účinným způsobem financoval hospodářství. V této souvislosti bude naším prvořadým cílem 

dokončit bankovní unii a nadále pracovat na vytvoření unie kapitálových trhů. V posledních 

pěti letech bylo dosaženo velkého pokroku, ale pro zlepšení financování naší ekonomiky 

můžeme udělat mnohem více. Mým druhým politickým cílem bude zajistit, aby finanční sektor 

podporoval přechod na udržitelné hospodářství. Stát se prvním klimaticky neutrálním 

světadílem bude vyžadovat investice v hodnotě bilionů eur. Ačkoli v tom má sehrát klíčovou 

úlohu veřejný sektor, zásadní roli budou mít i investice od soukromých investorů. Tyto úkoly 

nemůže Evropa řešit osamoceně – výsledky přinese jedině globální přístup. Měli bychom proto 

i nadále spolupracovat s našimi mezinárodními partnery s cílem mobilizovat mezinárodní 

soukromé investory na celém světě. Zatřetí, přechod na digitální ekonomiku proměňuje každý 

aspekt světa, v němž žijeme. Musíme se postarat o to, aby naše politiky byly v souladu 

s digitální transformací finančního sektoru. Musíme zajistit, aby naše podniky využívaly tyto 

nové příležitosti ve prospěch svých klientů a širšího hospodářství. Zároveň však náš právní 

rámec musí i nadále zajišťovat odpovídající ochranu spotřebitelů a investorů; musíme být také 

schopni zmírnit rizika, když nastanou, zejména pokud mohou mít dopad na finanční stabilitu. 

V neposlední řadě předložím návrhy, jak zajistit, aby Evropa byla odolnější vůči 

extrateritoriálním sankcím ze strany třetích zemí a aby byly sankce uložené Evropskou unií 

řádně vymáhány, a to zejména v rámci jejího finančního systému. V oblasti sankcí budu úzce 

spolupracovat s vysokým představitelem, místopředsedou. 

Klíčovou prioritou bude dokončení bankovní unie. Původní vize bankovní unie z roku 2012 

byla ambiciózní, radikální a zcela nová. Často zapomínáme, čeho jsme v horizontu pouhých 

několika let dosáhli. Dnes máme společné mechanismy pro dohled a řešení krizí a banky mají 

stabilnější rozvahy. U některých klíčových opatření na posílení struktury bankovní unie však k 

tak významnému pokroku nedošlo. Členské státy například stále jednají o koncepci evropského 

systému pojištění vkladů, což je chybějící třetí pilíř bankovní unie. Aniž jsou dotčeny 

institucionální výsady Komise, měl by být výsledek těchto jednání a postoj Evropského 

parlamentu zohledněn při určování dalších vhodných kroků v roce 2020. Jsem i nadále 

zastáncem evropského systému pojištění vkladů a je zřejmé, že v této otázce musíme dosáhnout 

konsensu mezi členskými státy a shody s Evropským parlamentem. Členské státy nedávno 

dosáhly „obecné shody“ ohledně reformy Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability, 

která z tohoto mechanismu učiní společný mechanismus jištění pro Jednotný fond pro řešení 

krizí. Jedná se o značný pokrok a já budu aktivně podporovat jednání s cílem dosáhnout 

kvalitních výsledků a zároveň prosazovat brzké uzavření této důležité práce. 

Díky značnému počtu reforem jsou dnes evropské banky mnohem silnější, lépe zajištěné 

kapitálem, méně využívají pákový efekt a jsou celkově lépe připraveny ustát hospodářské 

otřesy. Zároveň je třeba dále pracovat na řešení některých přetrvávajících úkolů.  

Je potřeba podporovat banky v tom, aby více diverzifikovaly portfolia státních dluhopisů a 

méně zvýhodňovaly domácí aktiva, tj. snížily tzv. „home bias“, které je stále příliš silné a vede 

k tomu, že jsou banky příliš zranitelné vůči fiskální tísni vlád svých domovských zemí. 

Nepodceňuji politickou, právní a technickou komplexnost a citlivost těchto otázek v rámci EU 
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a jejich dopady na finanční stabilitu; bude proto nezbytné dosáhnout jak konsenzu v Evropském 

parlamentu, tak shody s členskými státy.  

Díky velkému úsilí, které v posledních letech vynaložili tvůrci politik, orgány dohledu a banky, 

se v EU jako celku výrazně snížil objem úvěrů v selhání, a to přibližně na 3 %. Za tímto údajem 

se však skrývají velké rozdíly mezi členskými státy a mezi bankami. Aby se usnadnilo další 

snižování objemu úvěrů v selhání, měli bychom rychle dokončit práci na sekundárních trzích a 

urychleném vymáhání kolaterálu, s ohledem na to, že bude nutné vytvořit systém, který chrání 

spotřebitele.  

V neposlední řadě bychom měli provést konečný soubor reforem Basel III, které doplní 

pokrizový obezřetnostní rámec pro banky, a to tak, aby byly zachovány evropské zvláštnosti 

a rozmanitost bankovního sektoru EU.  

Ačkoli brexitu hluboce lituji, jednoznačně upřednostňuji spořádaný brexit před neřízeným 

brexitem. Musíme však být připraveni na všechny scénáře, včetně brexitu bez dohody. Pokud 

jde o finanční stránku, domnívám se, že jsme plně připraveni. K tomu nám pomohla řada 

právních aktů, které jsme přijali v posledních měsících. Na základě společné analýzy Evropské 

centrální banky a Bank of England podnikly útvary Komise kroky ke snížení všech rizik, která 

by v případě brexitu bez dohody mohla ohrozit finanční stabilitu. Brexit bez dohody může 

částečně narušit poskytování finančních služeb a způsobit určitou nestabilitu finančního trhu. 

Nejvýznamnější negativní dopady brexitu na finanční sektor by se však nejspíše projevily v 

reálné ekonomice. Zátěžové testy v tomto ohledu ukázaly, že finanční sektor je dostatečně 

odolný. Budeme nadále pečlivě sledovat vývoj na trhu a v případě potřeby přijmeme vhodná 

opatření. EU je na brexit bez dohody připravena i v oblasti zúčtování a vypořádání, která má 

svá specifika. Komise přijala rozhodnutí o rovnocennosti ústředních protistran, aby v případě 

brexitu bez dohody zůstala finanční stabilita EU-27 zachována. Pokud jde konkrétně o OTC 

deriváty, u nichž se neprovádí clearing, existují ustanovení, která zajistí, že po brexitu budou 

dále platit smlouvy a že je bude možné i nadále plnit. Současně s tím byla začátkem tohoto roku 

dohodnuta nová pravidla na posílení dozoru nad ústředními protistranami, která budou platit i 

po vystoupení Spojeného království ze EU. Tato pravidla aktualizují soubor nástrojů EU v 

oblasti dohledu, zejména pokud jde o ústřední protistrany ze třetích zemí, které mají pro EU 

systémový význam. 

 

 

5. Jak hodnotíte současnou unii kapitálových trhů a jaká konkrétní opatření hodláte 

navrhnout za účelem jejího dokončení tak, aby byl diverzifikován přístup k financování 

pro podniky, usnadnilo se financování malých a středních podniků a zároveň byl 

podpořen přechod na zelenější ekonomiku prostřednictvím udržitelného financování? 

Retailové finanční služby jsou klíčovými službami, a přesto je toto odvětví stále 

hodnoceno jako jeden z nejhůře fungujících trhů, pokud jde o spokojenost spotřebitelů, 

přičemž důležité právní předpisy nejsou uspokojivě prováděny nebo prosazovány: jaká 

opatření přijmete ke zlepšení sbližování dohledu v oblasti ochrany spotřebitele pro 

finanční služby a prosazování právních předpisů v této oblasti? Co si myslíte o budoucí 

revizi právních předpisů EU v oblasti praní peněz? 

 

Unie kapitálových trhů je klíčová pro podporu investic, růstu a vytváření pracovních míst. 

Dynamické a integrované kapitálové trhy, které ve financování našeho hospodářství doplňují 

spolehlivé bankovní odvětví, jsou nejvhodnějším nástrojem pro financování inovací, vytváření 

dalších investičních příležitostí a větší diverzifikaci rizik pro evropské investory. Vzhledem 
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k tomu, že unie kapitálových trhů přispívá k soukromému sdílení rizik mezi členskými státy, 

má rovněž zásadní význam pro dokončení hospodářské a měnové unie a posílení mezinárodní 

úlohy eura. Od zahájení unie kapitálových trhů v roce 2015 bylo dosaženo značného pokroku: 

bylo přijato nebo schváleno 11 legislativních návrhů a Komise provedla nebo zahájila více než 

50 nelegislativních opatření. Jsem si však vědom toho, že přetrvávají některé významné 

strukturální překážky. Prioritou bude dát dokončení unie kapitálových trhů nový impuls.  

Můžeme udělat více pro to, abychom zajistili, že evropské společnosti budou mít přístup 

k financování, které potřebují k investování a tvorbě pracovních míst. Během uplynulých pěti 

let jsme se zaměřili zejména na opatření k posílení tržního financování malých a středních 

podniků, přičemž jsme v poslední době snížili administrativní zátěž a náklady na dodržování 

předpisů týkajících se veřejných kotací. V návaznosti na tuto činnost navrhneme společně s 

nominovanou kandidátkou na funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na 

digitální věk strategii pro malé a střední podniky, která jim usnadní přístup k financování. 

Kromě dalších opatření zřídím za tímto účelem fond soukromého a veřejného sektoru na 

podporu přístupu malých a středních podniků k veřejnému kapitálu. 

V posledních pěti letech jsme sice dosáhli určitého pokroku v odstraňování strukturálních 

překážek ve významných oblastech přeshraničních investic, měli bychom však pečlivě 

identifikovat přetrvávající nedostatky a navrhnout nové ambiciózní iniciativy. Jako překážky 

pro přeshraniční investice investoři často zmiňují například překážky spojené s insolvenčními 

zákony a daňovými řízeními. Komise se rovněž zasazovala o skutečný evropský dohled a 

budeme muset posoudit, zda nedávno dohodnutá pravidla týkající se evropských orgánů 

dohledu budou postačovat k podpoře sbližování dohledu v EU.  

Budeme rovněž potřebovat strategii k dosažení našeho cíle, kterým je být do roku 2050 

neutrální z hlediska klimatu, a přilákat soukromý kapitál, který by tyto závazky pomohl splnit. 

Pokud budu ve funkci komisaře potvrzen, hodlám urychleně zahájit veřejnou konzultaci, jejímž 

cílem bude vyslechnout názory všech zúčastněných stran a definovat základ nové strategie pro 

zelené financování. V několika oblastech je již nyní nutné vynaložit větší úsilí: měli bychom 

mimo jiné posílit základy zeleného financování tím, že budeme hledat způsoby, jak zlepšit 

zveřejňování informací o udržitelnosti a o výzkumu a hodnocení v této oblasti. Pro vymezení 

toho, které hospodářské činnosti jsou environmentálně udržitelné, je zásadní práce na celounijní 

taxonomii. Tato taxonomie přispěje k boji proti tzv. greenwashingu, který je v současnosti ve 

finančním sektoru široce rozšířený, a bude tvořit základ naší práce v oblasti norem a štítků, jako 

je unijní norma pro zelené dluhopisy nebo ekoznačka EU. Budu usilovat o přilákání 

soukromých investic do ekologických činností za využití plné kapacity rozpočtu EU, zejména 

prostřednictvím ambiciózního investičního plánu pro udržitelnou Evropu a přeměny Evropské 

investiční banky v evropskou klimatickou banku. Kromě toho budeme muset úzce 

spolupracovat s našimi partnery a stát v čele celosvětového úsilí o posílení udržitelného 

financování.  

Jsem přesvědčen, že unii kapitálových trhů není možné dokončit bez aktivnějšího zapojení 

retailových investorů. Na tomto úkolu jsem odhodlán pracovat a dosáhnout toho, aby 

spotřebitelé v celé Evropě měli snazší a bezpečnější přístup k většímu počtu kvalitnějších 

výrobků za nižší ceny. To bude vyžadovat komplexní přístup ve všech existujících právních 

předpisech. Akční plán finančních služeb přinesl hmatatelné výhody, například díky němu 

došlo ke zlevnění přeshraničních plateb mezi všemi členskými státy EU; měli bychom však 

přezkoumat jeho provádění. Měli bychom nalézt řešení, která by umožnila levné a okamžité 

přeshraniční platby, a stanovit jasnou strategii k jejich dosažení. Pokud jde o investice, měli 

bychom posoudit, zda jsou pravidla transparentnosti v různých právních předpisech dostatečně 
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soudržná, účinná a vhodná pro digitální věk. Měli bychom rovněž zajistit, aby spotřebitelé měli 

přístup k veškerým informacím o cenách a výkonnosti investičních produktů. Skutečně 

integrované finanční trhy však mohou řádně fungovat pouze tehdy, pokud se pravidla ve všech 

členských státech uplatňují a prosazují jednotným způsobem. Zajistíme, aby všechny směrnice 

EU týkající se této oblasti byly plně a včas provedeny do vnitrostátního práva, aby zohledňovaly 

všechny stížnosti spotřebitelů a podporovaly informovanost o právech spotřebitelů a nástrojích 

pro řešení problémů. Důsledně posoudíme nedávno odsouhlasené změny úkolů evropských 

orgánů dohledu a jejich větší zaměření na ochranu spotřebitelů. 

Měli bychom rovněž využít potenciálu nových digitálních technologií, abychom zajistili lepší 

řešení pro evropské spotřebitele a zároveň ochránili integritu a stabilitu evropského finančního 

systému. Za tímto účelem se zavazuji pokračovat v práci na finančních technologiích 

a navrhnout společný přístup EU ke kryptoměnám. 

Zásadní význam pro integritu finančního systému bude mít boj proti praní peněz. Problémy 

budou pravděpodobně přetrvávat i po úplném provedení nedávných opatření a v zájmu zlepšení 

situace budeme muset pracovat na různých frontách. To bude vyžadovat, abychom zajistili plné 

provedení právních předpisů Unie (čtvrté a páté směrnice o boji proti praní peněz) 

a pokračování řízení o nesplnění povinnosti proti členským státům, které v provádění těchto 

pravidel zaostávají. Měli bychom rovněž zajistit důslednější kontrolu bank. Rámce členských 

států pro boj proti praní peněz se značně liší a jsou také rozdíly v tom, jak jsou tato pravidla 

uplatňována v jednotlivých zemích. Posílení dohledu v celé Unii je proto jednoznačně 

prioritou. Na základě již provedené analýzy budeme i nadále vyhodnocovat nejvhodnější 

způsoby, jak v oblasti boje proti praní peněz zajistit v celé Unii nejvyšší kvalitu dohledu. Za 

velmi přínosné považuji přidělení konkrétních úkolů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a 

jejich koordinace orgánům Unie. Vzhledem k jejich významu ve stávající struktuře by měla být 

pečlivě analyzována úloha národních finančních zpravodajských jednotek. V neposlední řadě 

budeme muset posílit úlohu EU v mezinárodních jednáních o boji proti praní peněz, aby vysoké 

standardy EU byly lépe zohledněny na mezinárodní scéně. 

 

6. Jako výkonný místopředseda pro ekonomiku, která funguje ve prospěch lidí, budete 

odpovědný za koordinaci práce na akčním plánu pro provádění evropského pilíře 

sociálních práv a povedete práci na posílení úlohy sociálního dialogu na evropské úrovni. 

Budete rovněž řídit práci na změně zaměření evropského semestru tak, aby zahrnoval cíle 

OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

V minulosti docházelo na úrovni Unie k nerovnováze mezi sociálními, environmentálními 

a hospodářskými politikami, přičemž významnější úlohu dostávaly hospodářské 

záležitosti, a to částečně v důsledku pravomocí EU, jak jsou stanoveny ve Smlouvách. 

Nově zvolená předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zdůraznila, že „je nyní 

důležitější než kdy jindy, aby se sociální práva, ochrana a spravedlnost staly středem naší 

moderní ekonomiky“.  

S jakými konkrétními legislativními a nelegislativními iniciativami počítáte a v jakém 

časovém horizontu, s cílem: 

– realizovat evropský pilíř sociálních práv a prosazovat spravedlivý a funkční 

evropský trh práce bez překážek; 
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– uvést do praxe závazek, že se sociální práva, ochrana a spravedlnost stanou 

základem naší moderní ekonomiky, zejména v kontextu evropského semestru, aby bylo 

zajištěno, že sociální a hospodářské cíle Unie budou mít stejnou prioritu a budou do nich 

začleněny cíle udržitelného rozvoje OSN? 

Dovolte mi nejprve připomenout, že jsem koordinoval přípravné práce na evropském pilíři 

sociálních práv, který byl vyhlášen v listopadu 2017 v Göteborgu na prvním sociálním 

summitu, který se za poslední dvě desetiletí konal. Při této příležitosti jsem byl svědkem 

výrazného odhodlání hlav států a předsedů vlád EU a Evropského parlamentu zlepšit uzákonění 

a uplatňování sociálních práv.  

Pod vedením nově zvolené předsedkyně Ursuly von der Leyenové budu nadále dělat vše pro 

to, aby byly práva a zásady evropského pilíře sociálních práv účinné a relevantní pro občany. 

Pokud budu ve funkci komisaře potvrzen, budu koordinovat vypracování ambiciózního akčního 

plánu pro provádění evropského pilíře sociálních práv, což bude také jedna z mých hlavních 

priorit. Posoudím celou řadu nástrojů, které máme k dispozici, ať už se jedná o nástroje 

legislativní či nelegislativní, financování z EU nebo evropský semestr. 

Evropský pilíř sociálních práv představuje sdílený politický závazek a odpovědnost, což 

znamená, že jeho provádění si bude žádat opatření na evropské i vnitrostátní úrovni, a to v rámci 

příslušných pravomocí a při plném dodržování zásady subsidiarity. Provádění tohoto pilíře 

bude rovněž vyžadovat aktivní politické zapojení, zejména společně s Evropským 

parlamentem, členskými státy a v rámci členských států, se sociálními partnery, dalšími 

zúčastněnými stranami a v neposlední řadě také s občanskou společností. To bylo zdůrazněno 

i ve strategické agendě Evropské rady z června 2019.  

Na úrovni Unie budu spolupracovat se svými kolegy, zejména s komisařem pro pracovní místa, 

na předložení řady konkrétních iniciativ, které přispějí k uplatňování tohoto pilíře v praxi. Bude 

k nim patřit například: 

 právní iniciativa týkající se spravedlivé minimální mzdy s náležitým zřetelem na 

stanovování mezd podle vnitrostátních tradic, prostřednictvím kolektivních smluv nebo 

právních ustanovení,  

 evropská dětská záruka,  

 posílení systému záruk pro mladé lidi,  

 evropský systém zajištění v nezaměstnanosti,  

 nová evropská strategie pro rovnost pohlaví, včetně opatření pro zavedení závazných 

opatření na podporu transparentnosti platů,  

 aktualizovaná agenda dovedností a 

 způsoby, jak zlepšit pracovní podmínky zaměstnanců platforem. 

Tato opatření představují společně s dalšími opatřeními uvedenými v politických směrech 

ambiciózní výchozí bod. Společně s Evropským parlamentem a členskými státy musíme 

pokračovat v kontrole všech dvaceti zásad a zjistit, kde je zapotřebí většího pokroku. Jak 

ukazuje srovnávací přehled sociálních ukazatelů, sociální výsledky se v jednotlivých členských 

státech EU velmi liší. Domnívám se, že by Komise měla stát v čele snah o zvýšení konvergence 
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a dosažení růstu podporujícího začlenění, který bude prospěšný pro všechny. V těchto snahách 

hodlám s velkým nasazením pokračovat. 

S ohledem na naše globální závazky a vedoucí úlohu, kterou musí Evropa zastávat, budu 

usilovat o proměnu evropského semestru v nástroj, který integruje cíle udržitelného rozvoje 

OSN stanovené pro rok 2030. Cíle udržitelného rozvoje poskytují rámec pro dosažení 

spravedlivého přechodu k udržitelné společnosti a hospodářství. Musí se promítnout do 

kontextu Evropské unie. Těmto cílům bychom měli přizpůsobit naše hospodářská, sociální 

a environmentální opatření. Evropský semestr může poskytnout vhodný rámec pro sledování 

pokroku při plnění těchto cílů a pro vypracování pokynů pro politická opatření v členských 

státech. Dojde tedy k přehodnocení procesu evropského semestru, přičemž zůstane zachováno 

jeho makroekonomické zaměření. Aby byla zajištěna transparentnost evropského semestru, je 

důležité, aby Komise usilovala o aktivní a včasné zapojení Evropského parlamentu, členských 

států, sociálních partnerů a dalších zúčastněných stran. V této souvislosti dohlédnu na to, aby 

příslušní členové Komise odpovědní za hospodářské a sociální otázky před každou klíčovou 

fází cyklu evropského semestru předstoupili před Evropský parlament. 

 

7. Jako místopředseda Junckerovy Komise jste znovu zahájil sociální dialog. Jaká 

konkrétní opatření plánujete s cílem pokračovat v nadcházejících pěti letech v posilování 

sociálního dialogu na evropské úrovni? A jak Komise zajistí, aby byli při navrhování 

legislativních iniciativ, zejména právního nástroje týkajícího se minimálních mezd, 

konzultováni sociální partneři a aby byli do tohoto procesu řádně zapojeni? 

V Junckerově Komisi to bylo vůbec poprvé, co byl člen sboru komisařů výslovně a formálně 

odpovědný za sociální dialog. V rámci portfolia, za které jsem nesl odpovědnost, jsme zahájili 

iniciativu „Nový start pro sociální dialog“, která vytyčila cestu k užší a hlubší spolupráci se 

sociálními partnery. 

Jsem hrdý na to, čeho jsme za posledních pět let společně dosáhli. Domnívám se, že jsme 

zaznamenali značný pokrok, pokud jde o posílení sociálního dialogu, mimo jiné díky silnější 

úloze sociálních partnerů v evropském semestru a při tvorbě politik EU. V této souvislosti jsem 

se postaral o to, aby byli sociální partneři EU zapojeni a konzultováni nad rámec sociálních 

politik a závazků vyplývajících ze smluv v klíčových oblastech, jako je hospodářská a měnová 

unie, investiční plán, jednotný digitální trh, energetika, zlepšování právní úpravy nebo příprava 

nového víceletého finančního rámce. Navážu na dynamiku iniciativy „Nový start pro sociální 

dialog“ s cílem pokračovat v dobré spolupráci s evropskými sociálními partnery na všech 

úrovních a ve všech klíčových oblastech politiky.  

Plánuji také zlepšit účinnost a fungování meziodvětvového a odvětvového sociálního dialogu 

s cílem řešit otázky související s měnícím se světem práce, podporovat využívání Evropského 

sociálního fondu+ pro budování kapacit vnitrostátních sociálních partnerů a podporovat 

sociální partnery při řešení otázek v oblasti digitalizace nebo přechodu na klimaticky neutrální 

ekonomiku. V tomto ohledu zůstane klíčovým okamžikem pro prohloubení naší spolupráce 

trojstranná sociální vrcholná schůzka. 

Zajistím, aby byli sociální partneři řádně konzultováni a zapojeni do plánovaných legislativních 

iniciativ v souladu se Smlouvami. Formy konzultace se budou lišit v závislosti na právním 

základu. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy (článek 154 Smlouvy o fungování 
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Evropské unie) bude Komise konzultovat sociální partnery, jak to vyžaduje článek 153 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Co se týče minimálních mezd, jsem si plně vědom klíčové 

úlohy, kterou v tomto ohledu sociální partneři hrají, a zajistím jejich řádné zapojení do všech 

budoucích iniciativ. Obecně je mým cílem zajistit soudržný přístup všech útvarů Komise při 

konzultacích se sociálními partnery v oblasti odvětvových politických iniciativ se sociálními 

dopady, jako jsou nadcházející investiční plán pro udržitelný rozvoj v Evropě nebo iniciativy 

v oblasti obchodu. 

 

8. Strukturální reformy jsou klíčové pro vytváření pracovních míst, zaručení prosperity 

Evropanů a zajištění udržitelnosti sociální ochrany. Příliš mnoho doporučení pro 

jednotlivé země však členské státy neprovádějí. V současné době je v Evropském 

parlamentu projednáván návrh programu na podporu reforem. Jak hodláte urychlit 

provádění těchto reforem a přijetí a rychlé provádění uvedeného programu ze strany 

členských států?  

Vzhledem k úzké provázanosti ekonomik členských států jsem pevně přesvědčen, že 

strukturální reformy jsou záležitostí společného zájmu. Ačkoli bylo od zahájení evropského 

semestru v roce 2011 dosaženo hmatatelného pokroku u velké většiny doporučení, souhlasím 

s tím, že v posledních letech byl tento pokrok pomalejší. Existují také rozdíly mezi 

jednotlivými zeměmi a oblastmi politiky, a to zejména ve finančním sektoru, politice trhu 

práce, oblasti zdanění a dopravě. Při pohledu na reálnou ekonomiku vidíme, že se strukturální 

reformy vyplácejí. Reformy v souladu s doporučeními pro jednotlivé země přispěly k obnovení 

růstu ve všech členských státech a k poklesu míry nezaměstnanosti z 10,2 % (v EU-28 v roce 

2014) na 6,8 % (v EU-28 v roce 2018). Země, které strukturální nedostatky řeší, mají tendenci 

vykazovat silnější růst příjmů a zaměstnanosti.  

V příštím funkčním období budu spolupracovat s komisaři pro hospodářství, pracovní místa 

a soudržnost a reformy s cílem zlepšit odpovědnost a urychlit provádění reforem ze strany 

členských států, a to zejména dalším posílením naší spolupráce s evropskými a vnitrostátními 

zúčastněnými stranami a lepším sladěním semestru s fondy EU.  

Od roku 2014 jsou evropské strukturální a investiční fondy široce využívány k řešení výzev 

uvedených v doporučeních pro jednotlivé země. Domnívám se, že je nezbytné tuto spolupráci 

v další generaci programů posílit, mimo jiné prostřednictvím Evropského sociálního fondu+, 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci 

a nového Fondu pro spravedlivý přechod, tedy klíčových nástrojů financování, které mají 

dopad na vytváření pracovních míst, podporují životy lidí a investují do lidského kapitálu.  

V rámci současné Komise jsme rovněž vytvořili zvláštní službu pro poskytování technické 

podpory pro reformy. Zájem o tuto službu ze strany členských států byl značný. Od roku 2015 

dosáhl celkový počet projektů reforem podporovaných prostřednictvím Útvaru Komise 

na podporu strukturálních reforem více než 760 a zahrnoval 26 členských států. 

Návrh programu na podporu reforem je rovněž součástí úsilí o stimulaci reforem. Cílem tohoto 

programu, který je stále předmětem jednání, je poskytnout finanční a technickou podporu 

členským státům a pomoci jim tak provést reformy, které byly v rámci evropského semestru 

označeny za hlavní priority. V současné době pracujeme na rozpočtovém nástroji pro 

konvergenci a konkurenceschopnost pro eurozónu a země v rámci mechanismu směnných 
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kurzů II na základě programu na podporu reforem. Tento nástroj má za cíl podpořit strukturální 

reformy a investiční priority v eurozóně. Budu koordinovat práci na tomto nástroji tak, aby byl 

co nejlepší.  


