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

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

sa stali komisárom a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za ktorú 

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? Ako budete prispievať k návrhu 

strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete 

začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

 

Pred tridsiatimi rokmi, 23. augusta 1989, viac ako dva milióny ľudí sa chytilo za ruky, aby 

vytvorili živú reťaz siahajúcu cez tri pobaltské štáty: Estónsko, Lotyšsko a Litvu. „Baltská 

reťaz“ – teraz už historický medzník – predstavovala mierovú demonštráciu proti 

utlačovateľskému režimu Sovietskeho zväzu. Boli to ľudia troch pobaltských národov, čo 

naliehavo žiadali slobodu, demokraciu a právo na sebaurčenie. Môj národ, Lotyšsko, prešlo 

spolu so mnou odvtedy dlhú cestu. Dnes je Európa zjednotená, Lotyšsko sa nachádza v jej 

jadre, a 500 miliónov Európanov žije v slobode a prosperite. Európsky projekt však 

nemôžeme považovať za samozrejmosť. Časy sa zmenili natoľko, že sa musíme zastávať 

európskych hodnôt, investovať do jednoty a riešiť nové výzvy – a to všetko naraz a spolu. 

Túto jar som kandidoval v európskych voľbách ako špičkový kandidát mojej silne 

proeurópskej strany. Voliči mi zverili mandát s cieľom pracovať pre silnejšiu a zjednotenejšiu 

Európsku úniu. Som presvedčený, že je to v záujme Lotyšska a všetkých ostatných členských 

štátov. Mojou rozhodujúcou motiváciou a povinnosťou je splniť toto poverenie.         

Čo sa týka mojej odbornej kvalifikácie, mám česť pôsobiť v Junckerovej komisii ako 

podpredseda pre euro a sociálny dialóg. Od júla 2016 som takisto zodpovedný za finančnú 

stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov. Spoločne s komisárom Pierrom 

Moscovicim som zodpovedný za správu hospodárskych záležitostí Európskej únie; vediem 

prácu v oblasti ďalšieho posilnenia hospodárskej a menovej únie (HMÚ). Komisia zlepšila 

európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, pričom kladie väčší dôraz na 

sociálny rozmer, inkluzívny hospodársky rast a silnejšie zapojenie vnútroštátnych orgánov, 

sociálnych partnerov a zainteresovaných strán. Navštívil som všetky členské štáty s cieľom 

diskutovať o hospodárskom, fiškálnom a sociálnom vývoji. Bol som 40-krát v národných 

parlamentoch a približne rovnaký počet stretnutí som mal s národnými sociálnymi partnermi. 

Dosiahli sme pokrok, čo sa týka prehĺbenia HMÚ. Vediem práce v oblasti dobudovania 

bankovej únie a založenia únie kapitálových trhov. Mám veľkú motiváciu dokončiť oba tieto 
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projekty, pretože prispejú k tomu, aby európske hospodárstvo a finančný systém boli silnejšie 

a odolnejšie a podporili hospodársky rast a stabilitu. Chcel by som vyzvať všetky zapojené 

strany, aby veľmi rýchlo znovu začali pracovať na návrhoch Komisie týkajúcich sa 

rozpočtových nástrojov vrátane rozpočtového nástroja pre konvergenciu 

a konkurencieschopnosť, ale aj fiškálneho stabilizačného nástroja na úrovni EÚ. Súčasná 

Komisia navrhla Európsky nástroj stabilizácie investícií a jednou z priorít budúcej Komisie 

bude európsky systém zaistenia v nezamestnanosti. Spoločne s komisárkou Mariannou 

Thyssenovou som zodpovedný za vývoj Európskeho piliera sociálnych práv a za opätovné 

spustenie sociálneho dialógu na úrovni EÚ. 

Predsedom vlády Lotyšska som sa stal, keď sa lotyšské hospodárstvo nachádzalo vo voľnom 

páde a prechádzalo vážnou finančnou krízou. Postaviť hospodárstvo späť na nohy a následne, 

o päť rokov neskôr, vstúpiť do eurozóny by nebolo bývalo možné bez neustáleho zapojenia 

sociálnych partnerov počas tohto ťažkého obdobia. 

Ako predseda vlády Lotyšska som pôsobil v troch po sebe nasledujúcich vládach, od marca 

2009 do januára 2014. V rokoch 2004 – 2009 som bol poslancom Európskeho parlamentu, 

kde som bol členom Výboru pre rozpočet a náhradným členom Výboru pre hospodárske 

a menové veci. Tento rok som bol za poslanca Európskeho parlamentu zvolený po tretíkrát. 

Po rozhodnutí lotyšskej vlády nominovať ma za dezignovaného komisára som sa rozhodol 

vzdať sa mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Trikrát (v rokoch 2002, 2010 a 2011) 

som bol zvolený za poslanca lotyšského parlamentu (Saeima) a v rokoch 2002 – 2004 som 

pôsobil ako minister financií. 

V kocke, mám dlhoročné politické skúsenosti s inštitúciami EÚ: Európskym parlamentom, 

Európskou radou, Radou a Európskou komisiou, na základe ktorých som získal priame 

skúsenosti s fungovaním rozhodovacieho procesu EÚ. 

Pokiaľ ide o strategický program pred nami, súhlasím so zvolenou predsedníčkou Ursulou 

von der Leyenovou, že existujú hlavné výzvy, ktoré testujú schopnosť reakcie Európskej únie, 

ako sú napríklad zmena klímy, digitálna transformácia, demografické zmeny, menej otvorený 

medzinárodný systém obchodovania a vznik nových mocností. Tento vývoj si bude 

vyžadovať dôkladnú transformáciu našich hospodárstiev, ktorá hlboko ovplyvní naše 

spoločnosti, zmení spôsob života a práce ľudí. Ak budem potvrdený vo svojej funkcii, budem 

zodpovedný za riadenie a koordináciu práce v celej Komisii s cieľom zabezpečiť, aby 

európske hospodárstvo pracovalo v prospech ľudí, a zachovať náš jedinečný model 

sociálneho trhového hospodárstva. To znamená podporovať spravodlivosť a inkluzívnosť 

našich hospodárskych politík, aby sa ekologická a digitálna transformácia neuskutočnila na 

úkor najzraniteľnejších členov našej spoločnosti. Musíme reformovať zdaňovanie, investovať 

do vzdelávania a zvyšovania úrovne zručností, ako aj do sociálnych politík, čo účinne pomôže 

najslabším členom našej spoločnosti. Spolu s kolegami budem pokračovať vo vykonávaní 

Európskeho piliera sociálnych práv. 

Prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo si vyžiada obrovské investičné prostriedky 

z verejných aj súkromných zdrojov. Na preklenutie tejto medzery by som na základe svojich 

skúseností s udržateľnou finančnou politikou vypracoval nový investičný plán pre udržateľné 

financovanie. Výzva v oblasti naliehavých problémov v oblasti klímy sa môže stať 

príležitosťou pre európske podniky, ak sa rýchlo prispôsobia tejto novej situácii. Mohli by 

získať konkurenčnú výhodu v konkurenčnom boji v oblasti ekologických výrobkov a služieb, 

ktorý sa podľa môjho presvedčenia bude vyvíjať na globálnej úrovni. Hospodársky rast 

a šetrnosť voči klíme sa navzájom nevylučujú.      
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Musíme pokračovať v práci na budovaní silnej HMÚ s cieľom pomôcť Európe, aby mohla 

uplatňovať svoju plnú hospodársku váhu na celom svete. Musíme poskytnúť euru silnejšie 

medzinárodné postavenie. Znamená to dobudovať bankovú úniu tým, že sa nájde ďalší postup 

v súvislosti s jej chýbajúcim pilierom – európskym systémom ochrany vkladov. Zároveň by 

sme mali posilniť úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí: v európskych bankách 

neexistuje miesto pre špinavé peniaze. Úniu kapitálových trhov považujem za vysokú 

prioritu, pretože je nevyhnutná na uľahčenie prístupu k finančným prostriedkom pre naše 

malé a stredné podniky, ktoré sú nosným pilierom nášho hospodárstva a vytvárania 

pracovných miest. Napriek tomu, že Európa je liahňou obrovských talentov a inovácií, pre 

naše MSP je ťažké stať sa inovátormi veľkého rozsahu, často v dôsledku nedostatočného 

prístupu k finančným prostriedkom. Súčasťou programu prehĺbenia HMÚ bude takisto 

potreba pokračovať v práci na rozpočtových nástrojoch. 

Pokiaľ ide o správu hospodárskych záležitostí, chcem podporovať neustále zlepšovanie, ktoré 

sme v rámci európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík dosiahli na základe 

silnejšieho sociálneho rozmeru, a začleniť to tejto činnosti aj ciele trvalo udržateľného 

rozvoja a zároveň zachovať makroekonomické zameranie európskeho semestra. 

Európsky projekt môže byť dôveryhodný iba vtedy, ak zostane otvorený pre svojich členov 

a pre tých, ktorí žiadajú o pomoc v čase núdze. Preto, ak budem potvrdený vo svojej funkcii, 

chcem naďalej podporovať členské štáty v ich úsilí o pristúpenie k eurozóne. Som 

presvedčený, že by sme mali podporovať aj partnerské krajiny mimo EÚ v našom širšom 

susedstve, súčasťou čoho by malo byť aj poskytnutie pomoci Ukrajine na jej hospodársku 

stabilizáciu. 

Chcem pomôcť prekonať rozpory medzi Východom a Západom, ktoré sú v Európe stále príliš 

prítomné. Môj kabinet bude odrážať túto geografickú vyváženosť, ako aj rodovú rovnováhu, 

ktorú vždy presadzujem. Dôrazne podporujem postoj zvolenej predsedníčky v oblasti rodovej 

vyváženosti. Táto zásada zaujíma popredné miesto v Európskom pilieri sociálnych práv. 

Aktívne by som podporil konkrétne opatrenia na vykonávanie zásady rodovej rovnosti 

v praxi. Prispel by som k vypracovaniu novej európskej stratégie pre rodovú rovnosť 

a podporil by som záväzné opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania s cieľom 

odhaliť rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami. Takisto budem ďalej presadzovať 

opatrenia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami v rámci európskeho semestra. 

Obhajoba opatrení na podporu účasti žien na trhu práce je len jedným z príkladov toho, ako 

môžu odporúčania pre jednotlivé krajiny prispieť k tomu, aby rodová rovnosť stála na 

poprednom mieste politického programu. 

Rovnaké zaobchádzanie je dôležité v mnohých ohľadoch. Vytvára pocit spravodlivosti 

a inkluzívnosti, čo vedie k pocitu spolupatričnosti. Toto od nás Európania očakávajú. 

Zaväzujem sa plne rešpektovať povinnosti týkajúce sa nezávislosti a čestnosti, nestrannosti 

a dostupnosti tak, ako sú vymedzené v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii 

a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj povinnosť služobného 

tajomstva podľa článku 339 ZFEÚ. Čestne vyhlasujem, že budem dodržiavať etické normy 

stanovené v uvedených článkoch a v Kódexe správania členov Komisie. Vyplnil som 

vyhlásenie o záujmoch, zverejnil som ho a budem ho ihneď aktualizovať v prípade 

akýchkoľvek zmien.   

Takisto sa zaväzujem, že sa budem vyhýbať akejkoľvek pozícii alebo situácii, ktorá by mohla 

spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a dostupnosť pre Komisiu. Zdržím sa zastávania 
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akejkoľvek inej verejnej funkcie a vykonávania akejkoľvek inej platenej alebo neplatenej 

profesijnej činnosti. Zaväzujem sa, že budem informovať predsedníčku Komisie, ak by 

vznikla situácia, ktorá by mohla predstavovať možný konflikt záujmov pri výkone mojich 

úradných povinností. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

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

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 

vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

 

Som poctený nomináciou za výkonného podpredsedu pre Hospodárstvo, ktoré pracuje 

v prospech ľudí. Ak budem potvrdený do funkcie, budem mať dôležitú úlohu pri koordinácii 

jednej zo šiestich hlavných priorít politických usmernení predsedníčky. Prebratím politickej 

zodpovednosti za svoje činnosti budem v plnej miere spolupracovať so všetkými členmi 

kolégia s cieľom vytvárať súdržné politiky a plniť záväzky stanovené v politických 

usmerneniach, nájsť synergie medzi jednotlivými oblasťami politiky, a to bez toho, aby som 

stratil zo zreteľa stanovené priority. Urobím všetko pre to, aby som vytvoril účinné a súdržné 

tímy, ktoré sú podľa môjho presvedčenia predpokladom na dosiahnutie najlepších možných 

výsledkov. Súhlasím s názorom zvolenej predsedníčky, že „je najvyšší čas na to, aby sme 

v dnešnom modernom hospodárstve zosúladili sociálne a trhové aspekty.“ V rámci Komisie 

a so zainteresovanými stranami mám v úmysle pôsobiť ako moderátor a sprostredkovateľ. 

Verím, že skúsenosti ako podpredseda Komisie a predseda vlády mi môžu v tejto súvislosti 

pomôcť. 

Spolieham sa na úzke pracovné vzťahy s Európskym parlamentom, jeho orgánmi 

a poslancami vo všetkých fázach procesu tvorby politiky. Pravidelne by som sa zúčastňoval 

na plenárnych schôdzach a schôdzach výborov, bol by som k dispozícii na neformálne 

diskusie a zostal by som v pravidelnom kontakte s poslancami Európskeho parlamentu, najmä 

s predsedami a koordinátormi príslušných výborov. Môj tím by som poveril nadviazať úzke 

vzťahy s kanceláriami poslancov Európskeho parlamentu, a to na základe otvorenosti, 

transparentnosti, vzájomnej dôvery a včasného toku informácií. Uskutočnil by som ašpiráciu 

zvolenej predsedníčky Komisie, aby Európsky parlament nadobudol silnejší hlas v súvislosti 

so správou hospodárskych záležitostí Európskej únie. Vykonával by som svoju funkciu 

riadenia a organizácie zastupovania Komisie v oblastiach svojej pôsobnosti vrátane cieľa 

maximalizovať politickú prítomnosť Komisie na plenárnych rozpravách, schôdzach výborov 

a rokovaniach v rámci trialógu. 

Európsky parlament je ako jediná priamo volená európska inštitúcia zástupcom názorov 

a ambícií občanov, čím prináša legitimitu politickým a rozhodovacím procesom EÚ. Komisia 

sa zodpovedá Európskemu parlamentu. Táto zásada zodpovednosti má veľký význam: 

prispieva k efektívnosti a dobrej správe Komisie a umožňuje jej vysvetliť svoje postoje 

v rôznych fázach politického a legislatívneho procesu. Bez toho, aby bola dotknutá zásada 

kolegiality, prijímam svoju osobnú politickú zodpovednosť v oblastiach, ktoré mi boli 

pridelené, v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 
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a Európskou komisiou z roku 2010. V tejto súvislosti Vás takisto môžem ubezpečiť, že 

vzťahy medzi mnou, mojím kabinetom a útvarmi, ktoré patria do mojej pôsobnosti, budú 

založené na lojálnosti, dôvere, transparentnosti, dvojstrannej výmene informácií a vzájomnej 

pomoci. 

Zabezpečím, aby tímy komisárov, ktoré pracujú v oblastiach, ktoré mi boli zverené, dôkladne 

posudzovali a prediskutovali uznesenia Parlamentu týkajúce sa ich činnosti. Názory vyjadrené 

Európskym parlamentom sú veľmi cenným príspevkom k politickej diskusii a k dosiahnutiu 

konsenzu medzi inštitúciami EÚ. Komisia je pripravená vykonávať následné opatrenia 

v nadväznosti na parlamentné uznesenia do 3 mesiacov. 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude vykonávať následné opatrenia 

v nadväznosti na parlamentné uznesenia prijaté väčšinou svojich členov legislatívnym aktom, 

a to pri plnom dodržiavaní zásad proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. V plnej 

miere súhlasím s týmto cieľom a v rámci ďalšieho záväzku kolégia, ktorým je nadviazať 

prehĺbené partnerstvo s Európskym parlamentom, budem úzko spolupracovať s Európskym 

parlamentom v každej fáze rozpráv o uzneseniach podľa článku 225 ZFEÚ. Zaväzujem sa 

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

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

k zlepšeniu dialógu, posilneniu dôvery a zmyslu pre spoluprácu smerom k dosiahnutiu 

spoločného cieľa. 

Komisia bude takisto v súlade s rámcovou dohodou účinne reagovať na uznesenia 

Európskeho parlamentu do troch mesiacov od ich prijatia. Komisia zabezpečí politický 

dohľad nad týmto procesom. 

A napokon, zaväzujem sa, že v prípade Európskeho parlamentu a Rady budem plne 

uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k zasadnutiam, 

informáciám a dokumentom, čo je tiež súčasťou mojej funkcie člena kolégia, ktorý sa 

zodpovedá priamo voleným poslancom Európskeho parlamentu. 

 

3. Máte na starosti zabezpečenie hospodárstva fungujúceho v prospech ľudí. Pokiaľ ide 

o rámec správy hospodárskych záležitostí, ste presvedčený, že je dostatočne silný na to, 

aby sa v budúcnosti zabránilo kríze platobnej bilancie a kríze štátneho dlhu, a čo 

plánujete urobiť na riešenie dlhodobých nedostatkov hospodárskej a menovej únie, 

konkrétne nedostatočnej stabilizačnej funkcie a európskej fiškálnej kapacity na 

podporu investícií a tvorbu pracovných miest? Okrem toho potvrdzujete, že budete 

v novej Komisii naďalej zodpovedať za euro? 

 

Ako podpredseda zabezpečím, aby Komisia využívala všetky prostriedky, ktoré má 

k dispozícii, na zabezpečenie hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí. 

Euro, spoločná mena väčšiny členských štátov EÚ, predstavuje oveľa viac než len mince 

a bankovky, ktoré majú ľudia vo svojich peňaženkách. Je to symbol európskej jednoty 

a prosperity založenej na silnej hospodárskej a menovej únii. Ako sa uvádza v poverovacom 

liste zvolenej predsedníčky von der Leyenovej, ak budem vo funkcii komisára potvrdený, 

budem koordinovať príslušnú skupinu komisárov a riadiť aktivity zamerané na prehĺbenie 

našej hospodárskej a menovej únie, čo je úloha, ktorú som vykonával už v súčasnej Komisii. 
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Ďalej by som takisto riadil činnosti spojené s medzinárodnou úlohou eura. Takže odpoveďou 

na vašu poslednú otázku je, že by som bol naďalej zodpovedný za euro. 

V dôsledku minulej krízy vynaložila Komisia spolu s ostatnými orgánmi EÚ a členskými 

štátmi obrovské úsilie na zachovanie stability a integrity našich hospodárstiev a na posilnenie 

nášho rámca správy vecí verejných. Vďaka Investičnému plánu pre Európu sme umožnili 

dodatočné investície do európskeho hospodárstva vo výške 433,2 miliardy EUR. Výrazne 

sme posilnili sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie a presadzovali spravodlivú 

daňovú politiku. Výsledkom je, že európske hospodárstvo a euro sú v súčasnosti sú v omnoho 

lepšom stave. Už siedmy rok po sebe zaznamenávame rast; zamestnanosť je rekordne vysoká, 

zatiaľ čo nezamestnanosť je na najnižšej úrovni od začiatku krízy a miera chudoby klesá. Nie 

všetky členské štáty boli rovnako úspešné počas obnovy, ale niet pochýb, že celková stabilita 

a integrita európskeho hospodárstva, a najmä stabilita eurozóny, boli v porovnaní s rokmi 

pred krízou posilnené. 

Teraz musíme vychádzať z dosiahnutého pokroku a pripraviť naše hospodárstvo na dôležitú 

transformáciu, ktorá je potrebná na riešenie nových výziev, ktoré vo svojich politických 

usmerneniach stanovila zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová. Musíme pracovať na 

viacerých oblastiach, najmä pokiaľ ide o podporu investícií a úpravu štruktúry nášho 

hospodárstva. Mali by sme venovať pozornosť možným rizikám, ktoré by mohli ohroziť 

hospodársku a finančnú stabilitu, a zachovať udržateľné verejné financie. Zodpovedná 

fiškálna politika v tomto štádiu znamená aj zlepšenie kvality verejných financií a využívanie 

fiškálneho priestoru na podporu investícií a reforiem. 

Hlavnou úlohou bude prekonanie investičnej medzery a zvládnutie prechodu na klimaticky 

neutrálne hospodárstvo. Cieľom Investičného plánu pre udržateľnú Európu, ktorý budem 

koordinovať, je mobilizovať v nasledujúcom desaťročí v celej EÚ investície vo výške 1 

bilióna EUR. Na splnenie tohto cieľa je potrebné, aby sme úzko spolupracovali s mnohými 

kolegami z Komisie a spojili verejné a súkromné finančné prostriedky, ďalej rozvíjali 

Program InvestEU, kohézne fondy a našu prácu v oblasti udržateľného financovania. V tejto 

súvislosti by Európska investičná banka do roku 2025 mala vyhradiť polovicu svojich 

finančných prostriedkov na investície v oblasti klímy. Túto prácu treba úzko koordinovať 

s vypracovaním novej dlhodobej priemyselnej stratégie EÚ. 

Zároveň naša hospodárska a menová únia ešte stále nie je dokončená. Komisia predložila 

viacero návrhov a začala viacero iniciatív na dokončenie rámca správy hospodárskych 

záležitostí, napríklad v oblasti bankovej únie, únie kapitálových trhov a nových rozpočtových 

nástrojov. Mnoho z nich úspešne prešlo legislatívnym procesom a v súčasnosti sú súčasťou 

silnejšej architektúry, ktorú som už spomínal. Existujú aj iné návrhy, napríklad návrh týkajúci 

sa ústrednej funkcie fiškálnej stabilizácie, o ktorých sa stále rokuje v Európskom parlamente 

a Rade. Som presvedčený, že funkcia fiškálnej stabilizácie je potrebná na ďalšie posilnenie 

odolnosti eurozóny a EÚ vzhľadom na možné budúce veľké otrasy. Súčasná Komisia 

predložila prvý konkrétny návrh Európskeho nástroja stabilizácie investícií. V rámci novej 

Komisie sa budem spoločne s komisármi pre hospodárstvo a pre pracovné miesta snažiť 

o vytvorenie európskeho systému zaistenia v nezamestnanosti. Som tiež odhodlaný v úzkej 

spolupráci s komisárkou pre súdržnosť a reformy uzavrieť rokovania o Programe na podporu 

reforiem a rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a konkurencieschopnosť v eurozóne 

s cieľom podporiť reformy členských štátov v oblasti posilňovania rastu a investícií. 

V novej Komisii budeme musieť pokračovať v práci na hospodárskej a menovej únii v rámci 

širšieho a komplexnejšieho programu, ktorý zahŕňa aj investície, slobodné a spravodlivé 
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obchodné vzťahy, spravodlivé zdaňovanie, priemyselnú politiku, vnútorný trh a silnejšiu 

podporu malých a stredných podnikov. 

 

4. Aké by mali byť tri hlavné politické ciele budúcej regulácie finančného sektora 

v priebehu nasledujúceho funkčného obdobia Komisie? Ako hodnotíte bankovú úniu 

v súčasnosti a ďalšie kroky na jej dokončenie, najmä s cieľom dokončiť spoločný 

zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií 

a konkrétne navrhnúť európsky systém ochrany vkladov (EDIS), a to i napriek 

súčasným rozdielom v názoroch medzi členskými štátmi, a zahŕňajú tieto ďalšie kroky 

aj prijatie nového legislatívneho návrhu týkajúceho sa systému EDIS zo strany 

Komisie? Ako plánujete posilniť a zvýšiť bezpečnosť bánk, znížiť ich systémovú 

významnosť a ich expozíciu voči vlastným štátom, kombinovať znižovanie nesplácaných 

úverov s ochranou spotrebiteľov v celej Únii a zabezpečiť rovnaké podmienky pre 

všetky európske banky? Myslíte si, že odvetvie finančných služieb EÚ je pripravené na 

brexit bez dohody a ktoré odvetvia si vyžadujú ďalšie úsilie na to, aby sa v plnej miere 

pripravili na akýkoľvek druh brexitu? Ako hodnotíte prípravy na brexit bez dohody 

v oblasti zúčtovania a vyrovnania, najmä pokiaľ ide o deriváty denominované v eurách? 

 

Finančný sektor je základom nášho hospodárstva a širšej spoločnosti. Ak funguje správne, 

môže byť hybnou silou hospodárskeho úspechu a prosperity. Ak zlyhá, následky môžu byť 

devastujúce. Hlavné reformy, ktoré sme vykonali od vypuknutia celosvetovej finančnej krízy, 

výrazne ozdravili finančný a bankový sektor EÚ a vo všeobecnosti podporili oživenie 

hospodárstva. Potrebujeme bezpečný finančný sektor, ktorý podporuje udržateľný 

hospodársky rast a pomáha nám reagovať na súčasné globálne výzvy. Napriek zlepšeniam za 

posledných desať rokov nás celosvetová finančná kríza naučila, že musíme neustále sledovať 

možné riziká, ktoré by mohli ohroziť finančnú stabilitu. 

Mojím prvým politickým cieľom bude zabezpečiť, aby finančný sektor pokračoval vo 

financovaní hospodárstva bezpečným a účinným spôsobom. V tejto súvislosti bude našim 

prvoradým cieľom dobudovanie bankovej únie a pokračovanie v budovaní únie kapitálových 

trhov. Za posledných päť rokov sa dosiahol značný pokrok, ale pre ďalšie zlepšenie 

financovania hospodárstva môžeme urobiť omnoho viac. Mojím druhým politickým cieľom 

bude zabezpečiť, aby financovanie podporovalo prechod na udržateľné hospodárstvo. To, aby 

sme sa stali prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete, si bude vyžadovať investície 

v biliónoch eur. Hoci verejný sektor zohráva kľúčovú úlohu, značné investície budú musieť 

vykonať súkromní investori. Európa nemôže v týchto otázkach konať sama, výsledky prinesie 

jedine celosvetový prístup. Mali by sme preto pokračovať v spolupráci s našimi 

medzinárodnými partnermi s cieľom mobilizovať medzinárodných súkromných investorov na 

celom svete. Po tretie, prechod na digitálne hospodárstvo transformuje každý aspekt sveta, 

v ktorom žijeme Musíme zabezpečiť, aby naše politiky boli v súlade s digitálnou 

transformáciou finančného sektora. Musíme zabezpečiť, aby mohli spoločnosti tieto nové 

príležitosti využívať v prospech svojich klientov a širšieho hospodárstva. Zároveň musí náš 

právny rámec naďalej zabezpečovať primeranú ochranu spotrebiteľov a investorov; musíme 

byť tiež schopní zmierniť riziká, keď sa vyskytnú, najmä ak môžu mať vplyv na finančnú 

stabilitu. Napokon vypracujem návrhy s cieľom zabezpečiť, aby bola Európa odolnejšia voči 

extrateritoriálnym sankciám zo strany tretích krajín a aby sa sankcie, ktoré EÚ uloží, riadne 

presadzovali, a to najmä v rámci jej finančného systému. V oblasti sankcií budem úzko 

spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie. 
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Kľúčovou prioritou bude dokončenie bankovej únie. Pôvodná vízia bankovej únie v roku 

2012 bola ambiciózna, radikálna a úplne nová. Často zabúdame na to, koľko sa len za 

niekoľko rokov dosiahlo. Dnes máme spoločné mechanizmy dohľadu a riešenia krízových 

situácií a banky majú stabilnejšie súvahy. Avšak v prípade niektorých kľúčových opatrení na 

posilnenie štruktúry bankovej únie nebol pokrok, ktorý sa dosiahol, až taký výrazný. Členské 

štáty napríklad naďalej diskutujú o koncepcii európskeho systému ochrany vkladov, 

chýbajúcom treťom pilieri bankovej únie. Bez toho, aby boli dotknuté inštitucionálne výsady 

Komisie, by sa pri stanovovaní ďalších náležitých krokov v roku 2020 mali zohľadniť 

výsledky týchto rokovaní a pozícia Európskeho parlamentu. Naďalej zostávam zástancom 

európskeho systému ochrany vkladov a je zrejmé, že v tejto otázke je medzi členskými štátmi 

a Európskym parlamentom potrebné nájsť konsenzus. Členské štáty nedávno dosiahli 

„všeobecnú dohodu“ o reforme Zmluvy o zriadení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, 

ktorá z tohto mechanizmu vytvorí aj spoločný zabezpečovací mechanizmus pre jednotný fond 

na riešenie krízových situácií. Ide o výrazný pokrok a budem aktívne podporovať rokovania 

s cieľom dosiahnuť kvalitné výstupy a zároveň presadzovať skoré ukončenie tejto dôležitej 

práce. 

Vďaka značnému počtu reforiem sú európske banky v súčasnosti oveľa silnejšie, lepšie 

kapitalizované, menej zadlžené a celkove lepšie pripravené odolávať hospodárskym otrasom. 

Zároveň je potrebné ďalej pracovať na riešení niektorých zostávajúcich otázok. 

Je potrebné podporovať banky v tom, aby viac diverzifikovali svoje portfóliá štátnych 

dlhopisov a menej zvýhodňovali domáce aktíva, ktoré je stále príliš silné a vedie k tomu, že 

banky sú príliš zraniteľné voči daňovým ťažkostiam svojich domovských krajín. 

Nepodceňujem politickú, právnu a technickú zložitosť a citlivosť týchto otázok v EÚ a ich 

vplyv na finančnú stabilitu, takže bude nevyhnutné dosiahnuť konsenzus v Európskom 

parlamente, ako aj s členskými štátmi. 

Vďaka výraznému úsiliu tvorcov politík, orgánov dohľadu a bánk sa objem nesplácaných 

úverov v EÚ ako celku výrazne znížil na približne 3 %. Za týmto údajom sa však skrývajú 

veľké rozdiely medzi členskými štátmi a medzi bankami. S cieľom uľahčiť ďalšie znižovanie 

úrovne nesplácaných úverov by sme mali rýchlo dokončiť našu prácu na sekundárnych trhoch 

a zrýchlenom vymáhaní kolaterálu, pričom sa v plnej miere zohľadní potreba navrhnúť 

systém, ktorý chráni spotrebiteľov. 

Napokon by sme mali vykonať záverečný súbor reforiem Bazilej III, ktoré dopĺňajú 

pokrízový prudenciálny rámec pre banky, a to tak, aby sa zachovali európske špecifiká 

a rôznorodosť bankového sektora EÚ. 

Hoci vyjadrujem hlboké poľutovanie nad brexitom, riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z Európskej únie je nepochybne lepším riešením ako neriadený odchod. Musíme však byť 

pripravení na všetky scenáre vrátane scenára bez dohody. Pokiaľ ide o finančnú stránku, 

domnievam sa, že sme pripravení najlepšie, ako je to možné. V posledných mesiacoch sme 

prijali množstvo právnych aktov, ktoré nám pomôžu dostať sa do tejto fázy. Na základe 

spoločnej analýzy Európskej centrálnej banky a Bank of England útvary Komisie prijali kroky 

na zníženie všetkých rizík pre finančnú stabilitu v prípade brexitu bez dohody. Brexit bez 

dohody môže spôsobiť určité narušenie poskytovania finančných služieb a určitú volatilitu 

finančných trhov. Zdrojom najvýraznejšieho negatívneho vplyvu na finančný sektor však 

pravdepodobne bude vplyv brexitu na reálnu ekonomiku. Záťažové testy v tejto súvislosti 

ukázali, že finančný sektor je dostatočne odolný. Naďalej budeme pozorne sledovať vývoj na 

trhu a v prípade potreby prijmeme vhodné opatrenia. V osobitnej oblasti zúčtovania 
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a vyrovnania je EÚ tiež pripravená na scenár bez dohody. Komisia prijala dočasné 

rozhodnutie o rovnocennosti centrálnej protistrany s cieľom zachovať finančnú stabilitu EÚ27 

v prípade brexitu bez dohody. Konkrétne, pokiaľ ide o zúčtovanie mimoburzových derivátov, 

existujú ustanovenia, ktoré zabezpečujú, aby zmluvy zostali v platnosti a po vystúpení 

Spojeného kráľovstva z EÚ sa môžu naďalej plniť. Súčasne sa začiatkom tohto roka dohodli 

nové pravidlá na posilnenie dohľadu nad centrálnymi protistranami, ktoré presahujú rámec 

brexitu. Týmito pravidlami sa zmodernizuje súbor nástrojov dohľadu EÚ, najmä pre centrálne 

protistrany tretích krajín, ktoré majú systémový význam pre EÚ. 

 

 

5. Ako hodnotíte úniu kapitálových trhov v súčasnosti a aké sú konkrétne opatrenia, 

ktoré plánujete predložiť na dokončenie únie kapitálových trhov s cieľom 

diverzifikovať prístup podnikov k financovaniu, uľahčiť financovanie malých 

a stredných podnikov a zároveň podporiť prechod na ekologickejšie hospodárstvo 

prostredníctvom udržateľného financovania? Maloobchodné finančné služby majú síce 

kritický význam, no toto odvetvie je z hľadiska spokojnosti spotrebiteľov neustále 

hodnotené ako jeden z najmenej fungujúcich trhov a dôležité právne predpisy sa 

nevykonávajú alebo nepresadzujú uspokojivým spôsobom. Aké opatrenia prijmete na 

zlepšenie konvergencie dohľadu a presadzovania právnych predpisov v oblasti ochrany 

spotrebiteľa v oblasti finančných služieb? Aké sú vaše názory na budúcu revíziu 

právnych predpisov EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí? 

 

Únia kapitálových trhov je nevyhnutná na podporu investícií, rastu a vytvárania pracovných 

miest. Dynamické a integrované kapitálové trhy, ktoré dopĺňajú spoľahlivý bankový sektor vo 

financovaní nášho hospodárstva, sú na financovanie inovácií najvhodnejšie a vytvárajú viac 

investičných príležitostí a väčšiu diverzifikáciu rizík pre európskych investorov. Keďže únia 

kapitálových trhov prispieva k súkromnému rozdeleniu rizika medzi členskými štátmi, má 

kľúčový význam pre dokončenie hospodárskej a menovej únie a pre posilnenie 

medzinárodnej úlohy eura. Od spustenia únie kapitálových trhov v roku 2015 sa dosiahol 

značný pokrok: bolo prijatých alebo odsúhlasených 11 legislatívnych návrhov a Komisia 

zaviedla alebo začala realizovať viac ako 50 nelegislatívnych opatrení. Napriek tomu si 

uvedomujem, že niektoré dôležité štrukturálne prekážky pretrvávajú. Prioritou bude dať nový 

impulz dobudovaniu únie kapitálových trhov. 

Pre zabezpečenie toho, aby mali európske spoločnosti prístup k financovaniu, ktoré potrebujú 

na to, aby mohli investovať a vytvárať pracovné miesta, môžeme urobiť viac. Za posledných 

päť rokov sme sa zamerali najmä na opatrenia na zlepšenie trhového financovania pre malé 

a stredné podniky, naposledy so zníženou administratívnou záťažou a nákladmi na 

zabezpečenie súladu s verejným zaradením do zoznamu. V snahe nadviazať na túto prácu 

navrhneme spoločne s dezignovanou výkonnou podpredsedníčka pre Európu pripravenú na 

digitálny vek stratégiu pre malé a stredné podniky, a to najmä s cieľom pomôcť zlepšiť ich 

prístup k finančným prostriedkom. Okrem iných opatrení vytvorím na tento účel súkromno-

verejný fond na podporu prístupu malých a stredných podnikov k verejnému kapitálu. 

Hoci sme za posledných päť rokov dosiahli určitý pokrok pri odstraňovaní štrukturálnych 

prekážok v dôležitých oblastiach cezhraničných investícií, mali by sme dôkladne 

identifikovať zostávajúce nedostatky a navrhnúť nové ambiciózne iniciatívy. Ako prekážky 

cezhraničných investícií investori napríklad často uvádzajú prekážky súvisiace s právnymi 

predpismi o platobnej neschopnosti a daňovými konaniami. Komisia takisto presadzovala 
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skutočný európsky dohľad a budeme musieť posúdiť, či nedávno dohodnuté pravidlá týkajúce 

sa európskych orgánov dohľadu postačujú na podporu konvergencie v oblasti dohľadu v EÚ. 

Takisto budeme potrebovať stratégiu na dosiahnutie nášho cieľa klimatickej neutrality do 

roku 2050 a na prilákanie súkromného kapitálu, ktorý by tak prispel k splneniu týchto 

záväzkov. Ak budem potvrdený vo funkcii, mám v úmysle rýchlo začať verejnú konzultáciu 

o novej stratégii ekologického financovania, aby som si vypočul názory všetkých 

zainteresovaných strán. Vo viacerých oblastiach je potrebné vynaložiť väčšie úsilie: okrem 

iného by sme mali posilniť základy ekologického financovania preskúmaním spôsobov, ako 

zlepšiť zverejňovanie informácií o udržateľnosti, výskume udržateľnosti a hodnotení 

udržateľnosti zo strany podnikov. Práca na taxonómii v rámci EÚ má zásadný význam pre 

vymedzenie toho, ktoré hospodárske činnosti sú udržateľné z hľadiska životného prostredia. 

Taxonómia prispeje k boju proti environmentálne klamlivej reklame, ktorá je v súčasnosti 

rozšírená vo finančnom sektore, a bude tvoriť základ našej práce na normách a značkách, ako 

sú napríklad norma EÚ pre zelené dlhopisy alebo environmentálna značka EÚ. Budem stáť na 

čele úsilia o prilákanie súkromných investícií do ekologických činností, pričom naplno 

využijem kapacitu rozpočtu EÚ prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu pre 

udržateľnú Európu a premenou Európskej investičnej banky na európsku klimatickú banku. 

Okrem toho budeme musieť úzko spolupracovať s našimi partnermi s cieľom viesť 

celosvetové úsilie o zvýšenie udržateľného financovania. 

Som presvedčený o tom, že bez aktívnejšej účasti retailových investorov únia kapitálových 

trhov nebude úplná. Som odhodlaný pracovať na tom, aby spotrebitelia v celej Európe mali 

ľahší a bezpečnejší prístup k lepším a početnejším produktom za nižšiu cenu. Bude si to 

vyžadovať komplexný prístup vo všetkých existujúcich právnych predpisoch. Akčný plán pre 

spotrebiteľské finančné služby priniesol konkrétne výhody, napríklad tým, že zlacneli 

cezhraničné platby medzi všetkými členskými štátmi EÚ, a jeho vykonávanie by sme mali 

preskúmať. Mali by sme identifikovať riešenia s cieľom ponúknuť lacné a okamžité 

cezhraničné platby a stanoviť jasnú stratégiu na ich dosiahnutie. Pokiaľ ide o investície, mali 

by sme posúdiť, či sú pravidlá transparentnosti v rôznych právnych predpisoch dostatočne 

konzistentné, účinné a vhodné pre digitálny vek. Mali by sme tiež zabezpečiť, aby mali 

spotrebitelia prístup k úplným informáciám o nákladoch a výkonnosti investičných 

produktov. Skutočne integrované finančné trhy však môžu správne fungovať len vtedy, ak sa 

pravidlá uplatňujú a presadzujú konzistentne vo všetkých členských štátoch. Zabezpečíme, 

aby boli všetky smernice EÚ v tejto oblasti plne transponované do vnútroštátneho práva včas 

a nadväzovali na všetky sťažnosti od spotrebiteľov a podporovali informovanosť o právach 

spotrebiteľov a nástrojoch na riešenie problémov. Dôkladne posúdime nedávno schválené 

zmeny úloh európskych orgánov dohľadu a ich zvýšený dôraz na ochranu spotrebiteľa. 

Mali by sme využiť aj potenciál nových digitálnych technológií na dosiahnutie lepšieho 

riešenia pre európskych spotrebiteľov a zároveň chrániť integritu a stabilitu európskeho 

finančného systému. Na tento účel sa zaväzujem pokračovať v práci na finančných 

technológiách a navrhnúť spoločný prístup EÚ ku kryptomenám. 

Boj proti praniu špinavých peňazí bude mať zásadný význam pre integritu finančného 

systému. Výzvy budú pravdepodobne pretrvávať aj po úplnom vykonaní nedávnych opatrení 

a budeme musieť pracovať v rôznych oblastiach s cieľom zlepšiť situáciu. To si bude 

vyžadovať, aby sa zabezpečilo plnohodnotné vykonávanie právnych predpisov Únie (4. a 5. 

smernica o boji proti praniu špinavých peňazí) a aby sa začalo konanie o porušení predpisov 

proti členským štátom, ktoré zaostávajú pri transpozícii pravidiel. Mali by sme tiež 

zabezpečiť, aby sa dohľad nad bankami vykonával dôslednejšie. Medzi členskými štátmi 
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existujú značné rozdiely, pokiaľ ide o rámce boja proti praniu špinavých peňazí a rozdiely 

v cezhraničnom uplatňovaní pravidiel. Posilnenie dohľadu v celej Únii je jednoznačne 

prioritou. Na základe vykonanej analýzy budeme naďalej hodnotiť najvhodnejšie spôsoby ako 

zabezpečiť, aby bol dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí čo najdôslednejší 

v celej Únii. Považujem za veľmi prínosné prideľovanie konkrétnych úloh dohľadu v oblasti 

boja proti praniu špinavých peňazí a ich koordináciu orgánom Únie. Vzhľadom na ich 

význam v súčasnej štruktúre by sa mala dôkladne analyzovať úloha národných finančných 

spravodajských jednotiek. Napokon budeme musieť posilniť úlohu EÚ v rámci 

medzinárodných diskusií o boji proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabezpečiť, aby sa 

prísne normy EÚ vo väčšej miere presadzovali na medzinárodnej scéne. 

 

6. Ako výkonný podpredseda pre hospodárstvo fungujúce v prospech ľudí, budete mať 

na starosti koordináciu práce na akčnom pláne, ktorým sa má vykonávať európsky 

pilier sociálnych práv, a budete viesť prácu na posilnení úlohy sociálneho dialógu na 

európskej úrovni. Takisto budete viesť prácu na zmene smerovania európskeho 

semestra tak, aby zahŕňal ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 

V minulosti došlo čiastočne v dôsledku toho, ako sú právomoci EÚ stanovené 

v zmluvách, k nerovnováhe medzi sociálnymi, environmentálnymi a hospodárskymi 

politikami na úrovni Únie, pričom významnejšiu úlohu zohrávali hospodárske otázky. 

Nová zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen zdôraznila, že „dnes je 

dôležitejšie ako kedykoľvek predtým umiestniť sociálne práva, ochranu a spravodlivosť 

do centra našej modernej ekonomiky“. 

Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy plánujete – a podľa akého 

harmonogramu – na: 

– implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a presadzovanie 

spravodlivého, funkčného a bezbariérového európskeho trhu práce; 

– splnenie záväzku, ktorým je umiestniť sociálne práva, ochranu a spravodlivosť 

do centra našej modernej ekonomiky, a to najmä v kontexte európskeho semestra, aby 

sa zabezpečilo, že sociálne a hospodárske ciele Únie budú mať rovnakú prioritu a ciele 

OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja budú začlenené tiež? 

Dovoľte mi najprv pripomenúť, že som koordinoval prípravné práce na Európskom pilieri 

sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený v novembri 2017 v Göteborgu na prvom sociálnom 

samite za posledné dve desaťročia. Pri tejto príležitosti som videl pevné odhodlanie hláv 

štátov EÚ a ich predsedov vlád a Európskeho parlamentu o lepšiu zákonnú úpravu 

a uplatňovanie sociálnych práv. 

Pod vedením zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa budem naďalej usilovať o to, aby 

boli práva a zásady Európskeho piliera sociálnych práv pre našich občanov účinné 

a relevantné. Ak budem potvrdený vo funkcii, budem koordinovať prácu na realizácii 

ambiciózneho akčného plánu na uplatňovanie Európskeho piliera sociálnych práv. Bude to 

jedna z mojich hlavných priorít. Posúdim celý rad legislatívnych aj nelegislatívnych 

nástrojov, ktoré máme k dispozícii, financovanie EÚ a európsky semester. 

Pilier je spoločným politickým záväzkom a zodpovednosťou, čo znamená, že jeho 

uplatňovanie si bude vyžadovať opatrenia na európskej aj vnútroštátnej úrovni v rámci 
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príslušných právomocí a pri plnom dodržiavaní zásady subsidiarity. Uplatňovanie piliera si 

bude vyžadovať aj aktívnu politickú spoluprácu, najmä s Európskym parlamentom, 

s členskými štátmi a v rámci nich, so sociálnymi partnermi a s inými zainteresovanými 

stranami a v neposlednom rade s občianskou spoločnosťou. To bolo zdôraznené aj 

v strategickom programe Európskej rady z júna 2019. 

Na úrovni Únie budem spolupracovať s mojimi kolegami, najmä s komisárom pre pracovné 

miesta, s cieľom realizovať množstvo konkrétnych iniciatív, ktoré prispejú k uplatňovaniu 

tohto piliera v praxi, ako napríklad: 

 právna iniciatíva týkajúca sa spravodlivej minimálnej mzdy s náležitým zreteľom na 

stanovovanie mzdy v súlade s vnútroštátnymi tradíciami, prostredníctvom 

kolektívnych zmlúv alebo právnych ustanovení, 

 európska záruka pre deti, 

 posilnenie systému záruky pre mladých ľudí, 

 európsky systém zaistenia dávok v nezamestnanosti, 

 nová európska stratégia pre rodovú rovnosť vrátane opatrení na zavedenie záväzných 

opatrení mzdovej transparentnosti, 

 aktualizovaný program v oblasti zručností, ako aj 

 spôsoby zlepšenia pracovných podmienok pre pracovníkov platforiem. 

Tieto a ďalšie opatrenia zahrnuté v politických usmerneniach sú ambicióznym 

východiskovým bodom. Spolu s Európskym parlamentom a členskými štátmi musíme 

pokračovať v kontrole všetkých dvadsiatich zásad a posúdiť, v ktorých oblastiach je potrebný 

väčší pokrok. Ako vyplýva zo sociálneho prehľadu, výsledky v sociálnej oblasti sú 

v jednotlivých členských štátoch EÚ veľmi odlišné. Domnievam sa, že Komisia by mala stáť 

v čele snáh o vzostupnú konvergenciu a dosiahnutie inkluzívneho rastu, ktorý je prospešný 

pre všetkých. Som odhodlaný intenzívne sa tejto problematike venovať. 

Vzhľadom na naše globálne záväzky a vedúcu úlohu, ktorú musí Európa zohrávať, budem 

stáť na čele úsilia o premenu európskeho semestra na nástroj, ktorý integruje ciele OSN 

v oblasti trvalo udržateľného rozvoja stanovené na rok 2030. Ciele trvalo udržateľného 

rozvoja poskytujú rámec na dosiahnutie spravodlivého prechodu na udržateľnú spoločnosť 

a hospodárstvo. Musia sa previesť do kontextu Európskej únie. Naše opatrenie 

v hospodárskej, sociálnej a environmentálnej oblasti by tomu mali zodpovedať. Európsky 

semester môže poskytnúť vhodný rámec na monitorovanie pokroku pri dosahovaní týchto 

cieľov a zvážiť usmernenia pre politické opatrenia v členských štátoch. Proces semestra sa 

preto bude opätovne prehodnocovať, pričom sa zachová jeho makroekonomické zameranie. 

Pre zabezpečenie transparentnosti procesu semestra je dôležité, aby sa Komisia usilovala 

aktívne a včas spolupracovať s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi 

partnermi a inými zainteresovanými stranami. V tejto súvislosti zabezpečím, aby príslušní 

členovia Komisie zodpovední za hospodárske a sociálne záležitosti predstúpili pred Európsky 

parlament pred každým kľúčovým štádiom cyklu európskeho semestra. 
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7. Ako podpredseda Junckerovej Komisie ste obnovili sociálny dialóg. Aké konkrétne 

opatrenia plánujete v nadchádzajúcich piatich rokoch v záujme ďalšieho posilnenia 

sociálneho dialógu na európskej úrovni? A ako Komisia zabezpečí, aby sa pri 

navrhovaní legislatívnych iniciatív, a najmä v rámci právneho nástroja týkajúceho sa 

minimálnych miezd, náležite konzultovalo so sociálnymi partnermi? 

V Junckerovej Komisii bol po prvýkrát jeden z členov kolégia výslovne a formálne 

zodpovedný za sociálny dialóg. Pod mojím vedením sme spustili iniciatívu „Nový začiatok 

pre sociálny dialóg“, ktorou sa stanovuje cesta k užšej a hlbšej spolupráci so sociálnymi 

partnermi. 

Som hrdý na to, čo sme spoločne dosiahli za posledných päť rokov. Myslím, že sme 

zaznamenali značný pokrok pri posilňovaní sociálneho dialógu, a to aj prostredníctvom 

posilnenej úlohy sociálnych partnerov v rámci európskeho semestra a pri tvorbe politík EÚ. 

V tejto súvislosti som sa postaral o to, aby sa sociálni partneri EÚ zapojili a konzultovali nad 

rámec sociálnych politík a záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy v kľúčových oblastiach, ako sú 

hospodárska a menová únia, investičný plán, digitálny jednotný trh, energetika, lepšia 

regulácia alebo príprava nového viacročného finančného rámca. Nadviažem na dynamiku 

iniciatívy „Nový začiatok pre sociálny dialóg“ s cieľom pokračovať v dobrej spolupráci 

s európskymi sociálnymi partnermi na všetkých úrovniach a vo všetkých kľúčových 

politických oblastiach. 

Takisto plánujem posilniť účinnosť a fungovanie medziodvetvového a sektorového 

sociálneho dialógu s cieľom riešiť otázky súvisiace s meniacim sa svetom práce, podporovať 

využívanie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu+ na budovanie kapacít 

vnútroštátnych sociálnych partnerov a podporovať sociálnych partnerov pri riešení 

digitalizácie alebo pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti 

zostane tripartitný sociálny samit kľúčovým momentom na prehlbovanie našej spolupráce na 

najvyššej politickej úrovni. 

Zabezpečím, aby boli sociálni partneri riadne zapojení do konzultácií a do plánovaných 

legislatívnych iniciatív v súlade so zmluvami. Formy konzultácií sa budú líšiť v závislosti od 

právneho základu. V súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo zmluvy (článok 154 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie) uskutoční Komisia konzultácie so sociálnymi partnermi, ako sa 

vyžaduje v článku 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Plne si uvedomujem kľúčovú 

úlohu, ktorú konkrétne v súvislosti s problematikou minimálnej mzdy zohrávajú sociálni 

partneri, a zabezpečím ich riadne zapojenie do akejkoľvek budúcej iniciatívy. Vo 

všeobecnosti mám v úmysle zaručiť jednotný prístup útvarov Komisie ku konzultáciám so 

sociálnymi partnermi v prípade politických iniciatív súvisiacich s jednotlivými sektormi, 

ktoré majú sociálne dôsledky, ako je napríklad pripravovaný Investičný plán pre udržateľnú 

Európu, alebo v oblasti obchodu. 

 

8. Štrukturálne reformy majú zásadný význam z hľadiska vytvárania pracovných miest, 

zabezpečenia prosperity pre Európanov a zabezpečenia udržateľnosti sociálnej ochrany. 

Členské štáty však príliš veľa odporúčaní pre jednotlivé krajiny nevykonávajú. 

V Európskom parlamente sa v súčasnosti rokuje o návrhu programu na podporu 
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reforiem. Ako plánujete urýchliť vykonávanie týchto reforiem členskými štátmi 

a prijatie a rýchle vykonávanie programu na podporu reforiem? 

Vzhľadom na úzke väzby medzi hospodárstvami členských štátov som pevne presvedčený, že 

štrukturálne reformy sú vecou spoločného záujmu. Aj keď sa od spustenia európskeho 

semestra v roku 2011 dosiahli konkrétne výsledky v súvislosti s veľkou väčšinou odporúčaní, 

súhlasím, že pokrok sa v posledných rokoch spomalil. Existujú aj rozdiely medzi jednotlivými 

krajinami a oblasťami politiky, a to najmä v oblasti finančného sektora a politiky trhu práce, 

daní a dopravy. Pri pohľade na reálnu ekonomiku vidíme, že štrukturálne reformy sa 

vyplácajú. Reformy v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prispeli k návratu rastu 

do všetkých členských štátov a k poklesu miery nezamestnanosti z 10,2 % (EÚ28 v roku 

2014) na 6,8 % (EÚ28 v roku 2018). V krajinách, ktoré riešia štrukturálne nedostatky 

dôrazne, sa zvyčajne zaznamenáva silnejší rast príjmov a zamestnanosti. 

V ďalšom funkčnom období budem spolupracovať s komisármi pre hospodárstvo, pre 

pracovné miesta a pre súdržnosť a reformy s cieľom zlepšiť zodpovednosť a zrýchliť tempo 

vykonávania reforiem zo strany členských štátov, a to najmä ďalším zvyšovaním našej 

spolupráce s európskymi a vnútroštátnymi zainteresovanými stranami a lepším zosúladením 

semestra s fondmi EÚ. 

Od roku 2014 sa európske štrukturálne a investičné fondy vo veľkej miere využívajú na 

riešenie výziev uvedených v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Domnievam sa, že je 

dôležité túto angažovanosť v rámci ďalšej generácie programov prehĺbiť, a to aj 

prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu +, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, 

Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a nového Fondu pre spravodlivú 

transformáciu, teda kľúčové nástroje financovania, ktoré majú vplyv na vytváranie 

pracovných miest, podporujú životy ľudí a investujú do ľudského kapitálu. 

Počas súčasnej Komisie sme vytvorili aj špecializovaný útvar na poskytovanie technickej 

podpory reforiem. Záujem zo strany členských štátov bol značný. Od roku 2015 bolo 

prostredníctvom útvaru Komisie na podporu štrukturálnych reforiem podporených spolu viac 

ako 760 projektov z 26 členských štátov. 

Návrh programu na podporu reforiem je takisto súčasťou úsilia o podporu reforiem. Cieľom 

programu, o ktorom ešte prebiehajú rokovania, je poskytnúť členským štátom finančnú 

a technickú podporu s cieľom pomôcť im pri vykonávaní reforiem označených za najvyššiu 

priorita v rámci európskeho semestra. V súčasnosti pracujeme na rozpočtovom nástroji pre 

konvergenciu a konkurencieschopnosť pre eurozónu a krajiny v mechanizme výmenných 

kurzov II na základe programu na podporu reforiem. Tento nástroj je zameraný na podporu 

štrukturálnych reforiem a investičných priorít v eurozóne. Budem koordinovať prácu na jeho 

dokončení. 

 


