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DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Frans TIMMERMANS 

Dezignovaný výkonný podpredseda pre Európsky ekologický dohovor 

 

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? 

A. kvalifikácia/skúsenosti/motivácia 

Je mi cťou, že mám možnosť slúžiť Európskej únii a európskym občanom ďalších päť 

rokov ako člen kolégia komisárov. Ako som povedal poslancom Európskeho parlamentu 

v roku 2014, som presvedčený, že môj osobný a profesionálny život mi poskytol všetky 

primerané zručnosti, znalosti, postoj a vášeň, aby som mohol plniť úlohu prvého 

podpredsedu Európskej komisie. Teraz môžem dodať, že moje presvedčenie a motivácia 

sa vďaka službe v Komisii v posledných rokoch a práci na zlepšovaní Európy len 

posilnili. Inšpirovali ma aj skúsenosti s tohtoročnou kampaňou pred voľbami do 

Európskeho parlamentu a rozhovory s mnohými Európanmi v ich domovských krajinách 

o tom, aké sú ich nádeje a sny o budúcnosti nášho kontinentu. Mimoriadne vítam 

portfólio Európskeho ekologického dohovoru, ktoré mi pridelila zvolená predsedníčka 

von der Leyenová, ktoré predstavuje zodpovednosť a príležitosť formovať program 

transformácie, ktorú náš kontinent a planéta zúfalo potrebujú. Fakty o zmene klímy sú 

nepopierateľné, ale ako sa uvádza v diskusnom dokumente Komisie „Smerom 

k udržateľnej Európe do roku 2030“, nemali by v nás vzbudzovať obavy a strach, ale 

namiesto toho nás inšpirovať k činom. 

Európa je v mojich génoch a v mojom srdci. Moja rodina pochádza z pohraničnej oblasti 

Holandska, z komunity, ktorá má v živej pamäti utrpenie spôsobené rozdelenou Európou. 

To oddávna posilňovalo moju túžbu po zjednotenej Európe. Narodil som sa 

v Maastrichte a pred začatím štúdia vo Francúzsku som časť môjho detstva v strávil 

v Belgicku a Taliansku. Moji starí rodičia a rodičia zažili hospodársku, kultúrnu 

a sociálnu zmenu, ktorú prinieslo postupné ukončenie ťažby uhlia v ich domovskom 

regióne; táto spomienka ma bude sprevádzať pri mojom úsilí dosiahnuť ekologickú 

a spravodlivú transformáciu Európy, pri ktorej sa bude brať ohľad na každého. 

Po skončení štúdia som takmer dva roky slúžil v holandskej armáde. V roku 1987 som 

vstúpil do holandských diplomatických služieb, na začiatku historických zmien v Európe, 

keď sa kontinent opäť zjednotil. Stále si myslím, že išlo o jednu z najdôležitejších 
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a najpozitívnejších udalostí v povojnovej Európe. Stal som sa osobným tajomníkom 

a poradcom Maxa van der Stoela, bývalého holandského ministra zahraničných vecí 

a neskôr Vysokého komisára pre národnostné menšiny Organizácie pre bezpečnosť 

a spoluprácu v Európe (OBSE) v polovici deväťdesiatych rokov. V roku 1998 som bol 

zvolený za poslanca parlamentu za holandskú Stranu práce, a mal som tú česť v ňom 

pôsobiť 11 rokov. V mene holandskej Druhej komory som bol členom Európskeho 

konventu. 

Ako poslanec parlamentu, minister pre európske záležitosti v rokoch 2007 – 2010 

a minister zahraničných vecí v rokoch 2012 – 2014 mi bolo veľkou cťou vymieňať si 

názory o Európskej únii s inými politikmi, študentmi, novinármi a občanmi zo všetkých 

spoločenských vrstiev so širokým spektrom presvedčení. Pevne verím v základné 

hodnoty stanovené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a počas môjho pôsobenia vo 

funkcii prvého podpredsedu Junckerovej Komisie som ich dôrazne obhajoval. Budem 

v tom pokračovať bez ohľadu na funkciu, ktorú budem zastávať, pretože tieto hodnoty sú 

súčasťou toho, čo z nás robí Európanov. 

Všetci sme svedkami toho, ako je v posledných rokoch na naše hodnoty vyvíjaný nátlak, 

ako sily neznášanlivosti, antiliberalizmu, xenofóbie a nacionalizmu lákajú prívržencov 

a využívajú k tomu určité pravdivé informácie, ale častokrát priame klamstvá 

a zjednodušujúce riešenia. Zatiaľ čo staré príslovie hovorí, že „fakty sú fakty“, teraz sme 

sa ocitli vo svete „alternatívnych faktov“. To všetko znamená, že musíme chrániť naše 

demokracie doma aj v EÚ. Viac ako kedykoľvek predtým musíme posilniť náš globálny 

poriadok založený na pravidlách, ktorý je predpokladom voľného a spravodlivého 

obchodu, mieru a ľudských práv. Namiesto deštruktívnych síl potrebujeme budovať 

a transformovať, aby sme zabezpečili slobodnú, pokojnú a prosperujúcu budúcnosť 

našich detí a vnúčat vo svete, kde môžu dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a žiť 

udržateľne. 

Som hrdý na to, že som zastával funkciu prvého podpredsedu v Junckerovej Komisii 

a som presvedčený, že sme pre ochranu našich spoločných hodnôt urobili všetko, čo bolo 

v našich silách. Takisto sme snažili urobiť všetko, čo sa dalo, aby sme položili základy 

prechodu na udržateľnosť a obehového nízkouhlíkového hospodárstva. Vďaka našim 

iniciatívam týkajúcim sa jednorazových plastových výrobkov, cieľov udržateľného 

rozvoja, odlesňovania, ale aj lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom 

žijú ľudia zdravšie, šťastnejšie a ekologickejšie. Bolo to spoločné úsilie, v rámci ktorého 

sa politické sily spojili. Privítal by som príležitosť pokračovať v práci v záujme 

Európskej únie a prispievať k budovaniu udržateľnej Európy a udržateľnej planéty 

v takej Únii, kde by sa bral ohľad na každého. 

To by však inštitúcie EÚ nemohli robiť izolovane, ani samy. Únia môže prosperovať len 

vtedy, ak budú inštitúcie EÚ, naše členské štáty a naši občania spolupracovať. Ak ma 

Európsky parlament vymenuje za člena Komisie, chcem naďalej priamo oslovovať tých, 

voči ktorým máme zodpovednosť – občanov Európy, konať v ich prospech a načúvať ich 

obavám, nádejam a riešeniam. Títo občania nemajú od Únie len očakávania, ale nesú aj 

zodpovednosť, pretože demokracia v Európe nevzniká len na papieri, ale ako výsledok 

spoločného úsilia, ktoré vynakladáme ako občania, nie ako spotrebitelia. V tejto 

súvislosti sa znova teším na ďalšie zaujímavé politické diskusie v Európskom 

parlamente. 
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B. Príspevok k strategickému plánu Komisie (na základe poverovacieho listu 

a portfólia) 

V nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu som bol ako hlavný kandidát priamym 

svedkom toho, aká dôležitá je otázka zmeny klímy a udržateľnosti pre európskych 

občanov, a to v celej Únii, od severu na juh a z východu na západ. Som veľmi rád, že 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa dostal program 

ekologickej transformácie na čelo nášho zoznamu priorít na nasledujúcich päť rokov. 

Ešte väčšiu radosť mám z toho, že môžem k práci v tejto oblasti prispieť priamo ako 

výkonný podpredseda pre Európsky ekologický dohovor, ktorý je zodpovedný za 

Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy. 

Ochrana našej planéty a nášho spoločného prostredia je hlavnou úlohou našej generácie. 

Moje deti to už považujú za moju zodpovednosť. Európania nám dali jasne najavo, že 

Únia by podľa nich mala plniť túto neodkladnú morálnu, ľudskú a politickú povinnosť. 

Predstavuje aj dlhodobú ekonomickú nevyhnutnosť: tí, ktorí najrýchlejšie urobia prvé 

kroky, využijú príležitosti, ktoré ponúka ekologická transformácia. Toto nie je záležitosť 

pravice alebo ľavice, ale dobrej alebo zlej voľby. Svet sa neustále vyvíja a my práve 

prechádzame štvrtou priemyselnou revolúciou. Všetko sa mení a týka sa to každého. 

Predstierať opak by znamenalo ísť proti zdravému rozumu. Otázkou je, či sme obeťou 

zmeny, alebo či ju prijmeme a budeme ju sami usmerňovať. Táto Komisia sa 

jednoznačne prikláňa k tej druhej možnosti. 

Ako povedala zvolená predsedníčka pri predstavovaní kolégia dezignovaných členov 

Komisie, Európsky ekologický dohovor by sa mal stať charakteristickým znakom 

Európy, ktorého jadrom je náš záväzok stať sa prvým klimaticky neutrálnym 

kontinentom na svete. Bude si to vyžadovať kolektívne úsilie, politické vedenie 

a spravodlivú transformáciu pre tých, ktorých zmeny zasiahnu najviac. 

Ako výkonný podpredseda budem mať dvojakú funkciu. Ako som uviedol vo svojom 

poverovacom liste, určím strategické smerovanie a budem predsedať skupine komisárov 

pre Európsky ekologický dohovor. Okrem toho budem zodpovedať za portfólio opatrení 

v oblasti klímy. Vďaka mojim skúsenostiam ministra zahraničných vecí budem môcť 

lepšie viesť medzinárodné rokovania v snahe zvýšiť do roku 2021 úroveň ambícií 

ostatných hlavných producentov emisií. Pri riadení práce v rámci Európskeho 

ekologického dohovoru sa budem usilovať o to, aby sa plne zohľadnili všetky rozmery 

politiky. Tento Európsky ekologický dohovor by sa mal Európskemu parlamentu 

predložiť počas prvých 100 dní funkčného obdobia novej Komisie a v tomto časovom 

rámci navrhneme aj prvý európsky zákon o klíme, aby sme do legislatívy zaradili cieľ 

dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. 

Potom budem riadiť implementáciu portfólia Európskeho ekologického dohovor tak, ako 

sa uvádza v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej 

a v mojom poverovacom liste. Ako uviedla zvolená predsedníčka, táto nová Komisia 

bude pracovať ako jeden tím a ja budem so všetkými komisármi úzko spolupracovať na 

našom spoločnom programe. 

C. Rodová rovnosť 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová stavia rodovú rovnosť do popredia svojho 

programu a zaviazala sa ísť príkladom tým, že v kolégiu komisárov bude plne vyvážené 

zastúpenie žien a mužov. Mám v úmysle uplatňovať rovnakú zásadu aj vo svojom tíme, 

a to aj na vyšších úrovniach riadenia. 
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Okrem toho som odhodlaný v rámci môjho portfólia v prípade rodovej rovnosti zájsť ešte 

ďalej, keďže sa domnievam, že Komisia musí byť vedúcou silou, pokiaľ ide 

o zabezpečovanie rodového povedomia a toho, aby boli ženy a muži odmeňovaní 

rovnako a aby sa s nimi aj rovnako zaobchádzalo. Je potrebné si uvedomiť, že dokonca aj 

v 21. storočí to stále nie je samozrejmosť, ale predmet diskusií. 

V rámci mojej koordinačnej zodpovednosti prvého podpredsedu bol predstavený 

„Strategický záväzok k rodovej rovnosti na roky 2016 – 2019“. Vyžaduje uplatňovanie 

hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých aspektoch intervencií EÚ v súlade so zásadou 

uplatňovania rodovej rovnosti zakotvenou v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Stále je 

však potrebné urobiť oveľa viac a teším sa na novú rodovú stratégiu, ktorá predstavuje 

vítanú a potrebnú príležitosť na ďalšie posilnenie tejto agendy. 

Vo svojom portfóliu budem v prípade rodovej rovnosti a zmeny klímy konkrétne 

presadzovať dvojaký prístup. Plánujem prijatie opatrení zameraných na odstraňovanie 

rodových nerovností, ktoré zhoršuje zmena klímy, ale aj začlenenie rodových 

a klimatických otázok do všetkých aspektov našej európskej rozvojovej politiky. V tejto 

súvislosti možno ako príklad uviesť podporu zapojenia žien a rodovej rovnosti do 

medzinárodných rokovaní týkajúcich sa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených 

národov o zmene klímy a jej akčného plánu pre rodovú rovnosť. 

D. Záruky nezávislosti 

Keďže v súčasnosti zastávam funkciu prvého podpredsedu Komisie, všetky moje 

organizačné a finančné záležitosti sú oficiálne uvedené vo vyhlásení o záujmoch, ktoré 

som predložil Európskemu parlamentu. Toto vyhlásenie je úplné a zabezpečím, aby bolo 

aktualizované každoročne alebo vždy, keď dôjde k nejakej zmene. Ak budem 

vymenovaný do funkcie člena Komisie, budem plne rešpektovať literu a ducha zmluvy, 

najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez nasledovania akýchkoľvek pokynov 

tak, ako je stanovené v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie, a povinnosť zachovávať služobné tajomstvo podľa článku 

339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Budem sa vyhýbať akejkoľvek pozícii alebo 

situácii, ktorá by mohla spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a dostupnosť pre 

Komisiu, a predsedníčku Komisie budem informovať o každej situácii, ktorá by mohla 

predstavovať konflikt záujmov pri výkone mojich úradných povinností. Budem 

dodržiavať a ctiť literu a ducha Kódexu správania členov Európskej komisie a zaväzujem 

sa k dodržiavaniu najvyšších etických noriem a k čo najväčšej transparentnosti. Takto 

som si počínal v rámci môjho súčasného mandátu a budem v tom pokračovať aj pri 

plnení mojich nových povinností v oblasti Európskeho ekologického dohovoru. 

 

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 pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných 

opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich 

sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 

prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 

a dokumenty ako Rade? 
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Za uplynulých päť rokov som mal tú česť a privilégium slúžiť občanom Európy ako člen 

kolégia komisárov a úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a jeho poslancami 

pri riešení širokého spektra otázok, ktoré patrili do môjho portfólia prvého podpredsedu. 

Vždy som bol a naďalej budem dôrazným zástancom úlohy Európskeho parlamentu ako 

priamo voleného zástupcu európskych občanov a ako orgánu, ktorý prostredníctvom 

svojho demokratického mandátu vyvodzuje voči Komisii zodpovednosť. V tomto duchu 

sa zaväzujem v nasledujúcich rokoch pokračovať v mojom pozitívnom pracovnom 

vzťahu s Európskym parlamentom a jeho poslancami. 

Rovnako ako doteraz sa budem ako zástupca kolégia komisárov považovať pred 

Európskym parlamentom za zodpovedného vo všetkých oblastiach, ktoré patria do mojej 

pôsobnosti – t. j. Európskeho ekologického dohovoru – a vo všetkých ďalších 

záležitostiach, ktorými ma zvolená predsedníčka poverí. Budem aj naďalej k dispozícii 

poslancom Európskeho parlamentu v rokovacej sále, na zasadnutiach výborov a skupín, 

pri trialógoch i na bilaterálnom základe pri diskusiách o prebiehajúcej práci na realizácii 

Európskeho ekologického dohovoru, za ktorý je mi cťou byť zodpovedný. V rámci 

súčasného mandátu Komisie som sa v mene Komisie zúčastnil na 113 plenárnych 

schôdzach, mnohých zasadnutiach výboru v rámci štruktúrovaného dialógu a mnohých 

zasadnutiach skupín a bilaterálnych stretnutiach s jednotlivými poslancami. Vzťahy 

s Európskym parlamentom pre mňa majú veľkú hodnotu a význam. 

Ako dezignovaný výkonný podpredseda budem mať priamu politickú úlohu v prípade 

opatrení v oblasti klímy a budem niesť zodpovednosť za koordináciu rozsiahleho 

portfólia a skupiny komisárov pre Európsky ekologický dohovor. V tejto súvislosti 

zabezpečím, aby som sa ja a členovia môjho projektového tímu zúčastnili na 

zasadnutiach všetkých príslušných výborov v parlamente vo všetkých fázach procesu 

tvorby politiky a aby sme viedli nepretržitý politický dialóg so všetkými členmi tohto 

parlamentu. Zabezpečím, aby bol parlament informovaný v kľúčových etapách 

medzinárodných rokovaní v oblastiach, za ktoré som zodpovedný, najmä pokiaľ ide 

o rokovania s cieľom zvýšiť do roku 2021 úroveň klimatických ambícií ostatných 

veľkých producentov emisií. Za túto ambicióznu politiku preberám plnú zodpovednosť 

a budem sa Parlamentu zodpovedať za svoju činnosť, ako aj činnosť mojich útvarov. 

Svoje povinnosti člena kolégia beriem veľmi vážne. Zásada kolegiality bude aj naďalej 

ústredným prvkom tejto Komisie, a významne tak prispeje k plneniu našich záväzkov. 

Závažnosť výzvy, ktorú predstavuje zmena klímy, si vyžaduje komplexné a kolektívne 

úsilie, a ja mám v úmysle osloviť všetkých kolegov v kolégiu, aby sme prekonali 

uzavretý spôsob myslenia a spoločne zabezpečili, aby Európa mohla vo všetkých 

oblastiach dosahovať najambicióznejšie politické ciele. 

Okrem toho považujem za nevyhnutné zapojiť občanov do legislatívneho procesu 

s cieľom zlepšiť demokratickú legitimitu Únie. Príkladom takéhoto zapojenia bude 

Európsky klimatický pakt. Spoločne položíme základy klimatického prechodu pre 

všetkých. 

Zabezpečím, aby sme ja a môj projektový tím plne dodržiavali ustanovenia rámcovej 

dohody z roku 2010, v ktorej sa stanovujú základné princípy spolupráce medzi 

Európskou komisiou a Parlamentom. Okrem toho zabezpečím aj úplné dodržiavanie 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. V rámci súčasnej 

Komisie som bol zodpovedný za navrhnutie tejto medziinštitucionálnej dohody 

a rokovanie o nej, a z toho dôvodu jej prikladám osobitný význam. V nadväznosti na 

pozície parlamentu je kolektívnou povinnosťou Komisie ako celku zaistiť, aby boli 
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otázky poslancov Európskeho parlamentu adresované komisárom zodpovedané rýchlo 

a presne. Toto je záväzok, ktorý beriem veľmi vážne, najmä v prípade otázok, za ktorých 

zodpovedanie som v mene Komisie ja alebo komisári v mojej skupine zodpovední. 

Neoddeliteľnou súčasťou nášho spoločného úsilia o zlepšenie demokratickej legitímnosti 

v očiach európskych občanov je transparentnosť. Za posledných päť rokov bola 

transparentnosť pri mojej práci vysokou prioritou. Bol som zodpovedný za návrh 

a rokovania o nových pravidlách o povinnom spoločnom registri transparentnosti 

s Parlamentom a Radou ministrov. Tieto pravidlá sa týkajú našich vzťahov so 

zainteresovanými stranami, ktoré sa usilujú zapojiť do procesu tvorby politík. Aj keď 

zodpovednosť za tieto rokovania odovzdávam inému komisárovi, budem naďalej 

podporovať a obhajovať prísne zásady, ktoré predložila Komisia a ktorými sme sa 

posledných päť rokov riadili. 

V uplynulých piatich rokoch som sa tiež usiloval o to, aby postupy Komisie pri tvorbe 

politík boli čo najtransparentnejšie a čo najlepšie prispôsobené potrebám občanov, a to 

prijatím a vykonávaním nového programu lepšej právnej regulácie. Po prvýkrát sme 

zabezpečili, aby sa s verejnosťou konzultovalo vo všetkých fázach procesu tvorby 

politík; ešte pred napísaním prvého slova návrhu, cez celú fázu navrhovania, a dokonca 

aj po tom, ako sa návrhy Komisie odovzdajú spoluzákonodarcom, pretože sme 

zhromažďovali spätnú väzbu od občanov a predkladali ju Parlamentu a Rade na 

zváženie. Komisia sa postarala aj o to, aby sa nezávislá regulačná kontrola a podrobné 

posúdenia vplyvu stali štruktúrovanou súčasťou legislatívneho procesu. Zaviedla aj 

proces preskúmania s cieľom zabezpečiť, aby existujúce právne predpisy naďalej plnili 

svoj účel. 

Pokiaľ ide o transparentnosť našich medziinštitucionálnych pracovných metód, plne sa 

zaväzujem vykonávať ustanovenia Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym 

parlamentom a Európskou komisiou a ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 

tvorbe práva. Medzi všetkými tromi inštitúciami prebiehajú práce s cieľom vytvoriť 

spoločný legislatívny portál. 

Som si plne vedomý skutočnosti, že poskytovanie informácií a dokumentov je 

základným aspektom prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom 

a Komisiou. V Lisabonskej zmluve sa stanovuje rovnosť Parlamentu a Rady ako 

spoluzákonodarcov a ja zabezpečím, aby sa to rešpektovalo pri výmene informácií 

v oblastiach, za ktoré som zodpovedný. 

Napokon vítam záväzok zvolenej predsedníčky von der Leyenovej začať s Európskym 

parlamentom a Radou rokovania o zlepšení postupu navrhovania hlavných kandidátov 

a o otázke vydávania nadnárodných kandidátnych listín. Predsedníčka okrem toho jasne 

uviedla, že podporí právo Parlamentu na legislatívnu iniciatívu a bude plne rešpektovať 

zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Zaväzujem sa uplatňovať túto 

zásadu v súlade s usmerneniami, ktoré zvolená predsedníčka stanoví v pracovných 

metódach Komisie. Plne súhlasím s týmito cieľmi, ktoré dodávajú Európskemu 

parlamentu politickú váhu, ktorú si vďaka svojmu statusu priamo voleného zástupcu 

občanov zasluhuje. 
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Otázky Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín: 

3. Európske právne predpisy v oblasti klímy / ambície na rok 2030 

Ako právne predpisy EÚ v oblasti klímy zabezpečia, aby po cieli klimatickej 

neutrality do roku 2050 boli všetky odvetvové právne predpisy v súlade 

s dlhodobým cieľom? Aké mechanizmy plánujete na zabezpečenie toho, aby všetky 

členské štáty a všetky odvetvia splnili svoj podiel zásadného zníženia emisií, ktoré sa 

požaduje podľa Parížskej dohody, a aby EÚ dosiahla čo najskôr vo všetkých 

odvetviach nulovú bilanciu emisií? Aké konkrétne kroky podniknete na zvýšenie 

cieľa EÚ v oblasti znižovania emisií na rok 2030? Ako zabezpečíte, aby príspevok 

Komisie k súčasnej reforme SPP bol plne v súlade so zásadami zelenej dohody 

vrátane klimatickej neutrality? Aký vplyv bude mať navrhovaná zásada Komisie 

„jeden za jeden“ na existujúce právne predpisy EÚ a na ambicióznosť ekologického 

dohovoru? 

Som optimista a verím, že všetky členské štáty na zasadnutí Európskej rady čoskoro 

schvália cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roka 2050. Toto by malo byť 

bezprostrednou prioritou, vďaka ktorej získame silnú politickú základňu pre širšiu prácu 

na Európskom ekologickom dohovore. Stotožňujem sa s politickým záväzkom zvolenej 

predsedníčky zabezpečiť, aby sa ekologický dohovor stal značkou Komisie. Musí 

prepojiť naše opatrenia na dosiahnutie klimatickej neutrality s ochranou nášho 

prírodného kapitálu a zároveň zabezpečiť spravodlivú ekologickú transformáciu, pri 

ktorej sa na nikoho nezabudne. Toto sa musí stať súčasťou uvažovania všetkých 

komisárov. Na formovaní tohto nového spôsobu myslenia sa budem podieľať tak, že 

budem oslovovať ostatných v Komisii a ostatné inštitúcie. 

Ambíciou nového právneho predpisu EÚ v oblasti klímy, ktorý predložíme ako súčasť 

Európskeho ekologického dohovoru počas prvých 100 dní nášho pôsobenia v úrade, bude 

zmeniť spôsob, akým tvoríme politiku a organizujeme našu spoločnosť. Navrhnem 

právny predpis o klíme, v ktorom sa právne zakotví cieľ dosiahnuť do roku 2050 

klimatickú neutralitu, a čo je ešte dôležitejšie, ktorý určí dlhodobý smer pri plnení tohto 

cieľa prostredníctvom všetkých našich politík. Európskym ekologickým dohovorom si 

vytýčime cieľ začleniť dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 do všetkých 

politík EÚ. Bude nás zaväzovať k zabezpečeniu férovej a spravodlivej transformácie, 

okrem iného aj efektívnym vynakladaním rozpočtu EÚ. Bude sa v ňom klásť dôraz na 

potrebu kolektívneho úsilia všetkých sektorov hospodárstva a spoločnosti. Okrem toho sa 

v ňom poukáže na potrebu zvýšiť odolnosť a adaptáciu na zmenu klímy s cieľom chrániť 

našich ľudí a planétu. 

EÚ už preukázala, že je schopná na ambície v oblasti klímy poskytnúť potrebné nástroje 

a právne predpisy, takže nerobíme krok do neznáma. V posledných rokoch sme dosiahli 

významný pokrok, keď sme schválili právne predpisy pre oblasť klímy a energetiky do 

roku 2030, ktorými by sa malo – ak sa budú dôsledne plniť – dosiahnuť zníženie emisií 

skleníkových plynov o 45 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Na tom 

teraz musíme stavať, aby sme naplnili naše vyššie ambície na rok 2030 a ambíciu 

klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050. 

Štruktúry riadenia budú zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní zavedenia vhodných 

systémov plánovania, monitorovania, vykazovania a overovania. Členské štáty už 

v súlade s nariadením o riadení energetickej únie pripravujú svoje národné plány 

v oblasti energetiky a klímy (NECP), ktorých cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu 

a súdržnosť politík v oblasti klímy a energetiky. Mnohé z nich už v rámci tohto procesu 
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stanovili dlhodobé ciele v oblasti klímy na vnútroštátnej úrovni. Zabezpečím, aby 

Komisia naďalej účinne podporovala členské štáty pri dosahovaní dohodnutej úrovne 

ambícií. Verím, že naše nové dlhodobé ciele môžeme začleniť do tejto štruktúry riadenia. 

Som takisto presvedčený, že dokážeme zabezpečiť, aby sa naše ciele v oblasti klímy 

spolu s cieľmi udržateľného rozvoja stali jadrom zmeny zamerania európskeho semestra. 

Budem úzko spolupracovať s Valdisom Dombrovskisom na jej uskutočnení. 

V záujme dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050 bude potrebné zintenzívniť 

naše úsilie na rok 2030. Budem sa preto usilovať o splnenie našich ambícií uvedených 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, ktorými je dosiahnuť do roku 2030 

zníženie emisií aspoň o 50 % a do roku 2021 predložiť plán na dosiahnutie cieľa zníženia 

o 55 %. Musíme to urobiť zodpovedným spôsobom, ktorým zapojíme európsku 

spoločnosť a ktorým sa podporia ambicióznejšie medzinárodné opatrenia. 

Je pravdepodobné, že dosiahnutie vyššej úrovne zníženia emisií skleníkových plynov si 

vyžiada aktualizáciu časti alebo všetkých súčasných právnych predpisov v oblasti klímy. 

Vrátane smernice o systéme EÚ na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových 

plynov (ETS) v Európskej únii a nariadení o spoločnom úsilí a využívaní pôdy, zmenách 

vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). Útvary Komisie začnú urýchlene 

pracovať na hĺbkovej analýze vplyvu a nákladov (a, samozrejme, aj prínosov) 

vyplývajúcich zo zvýšenia úrovne našich ambícií do roku 2030. Platí to aj pre existujúce 

právne predpisy v oblasti energetiky, ako je smernica o zdaňovaní energie, smernica 

o obnoviteľných zdrojoch energie, smernica o energetickej efektívnosti a na možné 

ďalšie relevantné časti acquis. Vďaka transformačným opatreniam na urýchlenie 

prechodu na obehové hospodárstvo sa takisto vytvoria synergie s nízkouhlíkovým 

hospodárstvom. Rovnako dôležité je využiť celý potenciál riešení inšpirovaných 

prírodou. Vykonáme komplexné posúdenie hospodárskych, sociálnych 

a environmentálnych vplyvov a budeme viesť rozsiahle konzultácie so zainteresovanými 

stranami. Pri hľadaní riešení nebudeme ohraničovať naše obzory. Podstatou Európskeho 

ekologického dohovoru je, že otázky životného prostredia a klímy musíme v záujme 

spoločného dobra riešiť všetci spoločne. Zameriam sa najmä na potenciálnu úlohu daní, 

poľnohospodárstva, energetiky, dopravy, obehového hospodárstva, výroby potravín 

a potravinového odpadu aj správania spotrebiteľov. 

V rámci tohto procesu sa nesmieme prestať usilovať o okamžité zníženie emisií plnením 

už existujúcich dohodnutých právnych predpisov. Je podstatné, aby prípadné budúce 

revízie právnych predpisov vychádzali z plnenia cieľov, na ktorých sme sa už dohodli. 

Dôsledné vykonávanie existujúcej legislatívy je úplne zásadné. Považujem to za otázku 

dôveryhodnosti voči našim interným zainteresovaným stranám a medzinárodným 

partnerom. Členské štáty majú dokončiť svoje národné plány v oblasti energetiky a klímy 

do konca tohto roka. Zabezpečím, aby ich Komisia naďalej účinne podporovala pri 

kolektívnom dosahovaní úrovne ambícií dohodnutých na úrovni EÚ. 

Pri dosahovaní klimaticky neutrálneho európskeho hospodárstva do roku 2050 zohrá 

kľúčovú úlohu odvetvie poľnohospodárstva. Naša krajina je naším najcennejším 

zdrojom, poskytuje nám potraviny, prístrešie, úžasnú biodiverzitu a samozrejme nám 

pomáha zmierňovať zmenu klímy, ak sa s ňou hospodári správne. Musíme ju chrániť 

pred znečistením a nesmieme ju vyčerpať. Zásadné bude udržateľné hospodárenie 

s pôdou. Navrhovaná spoločná poľnohospodárska politika (SPP) na roky 2021 – 2027 má 

už za cieľ významne prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti klímy, prírodných 

zdrojov, biodiverzity a dobrých životných podmienok zvierat. Najmenej 40 % celkového 

rozpočtu spoločnej poľnohospodárskej politiky prispeje k opatreniam v oblasti klímy 
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a minimálne 30 % z piliera rozvoja vidieka bude nasmerovaných na ciele v oblasti klímy 

a životného prostredia. Budem úzko spolupracovať s komisárom pre poľnohospodárstvo 

s cieľom zabezpečiť, aby sme maximalizovali ambície v oblasti klímy a minimalizovali 

vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie a čo najlepšie využili nástroje navrhnuté 

v budúcej SPP. Komisia bude každoročne pozorne sledovať výdavky v rámci SPP, úzko 

spolupracovať so všetkými členskými štátmi a pravidelne informovať Európsky 

parlament. 

Okrem SPP musíme vypracovať širšiu stratégiu, ktorá sa bude zaoberať celým reťazcom 

výroby a spotreby potravín. Osobitnú pozornosť musíme venovať podpore efektívnych 

a udržateľných metód výroby potravín. Musíme posilniť našu podporu inovácií, 

digitalizácie a inteligentných technológií s cieľom obmedziť používanie pesticídov 

a hnojív, ako aj znížiť emisie v súlade s ambíciami Komisie dosiahnuť nulové 

znečistenie. V rámci Európskeho ekologického dohovoru Komisia predloží stratégiu 

„Farm to Fork“ („z farmy na vidličku“). 

 

Dosiahnutie našich ambicióznych cieľov si bude vyžadovať veľmi inteligentnú tvorbu 

politiky. Musíme sa vyhnúť všetkému nepotrebnému, ale mať odvahu urobiť všetko 

potrebné. A urobiť to dobre. To bude, samozrejme, niečo stáť. Musíme zabezpečiť, aby 

výhody našich opatrení vyvážili tieto náklady, a vyhnúť sa pritom zbytočnej záťaži. To 

platí tak pre nové právne predpisy, ako aj pre právne predpisy, ktoré už existujú. Nejde tu 

o dereguláciu, ale o reguláciu s cieľom zabrániť preťaženiu našich podnikov a občanov. 

Odráža sa to v zásade „jeden za jeden“, ktorou sa táto záťaž zmierni. 

Tento prístup nijako neobmedzí naše ambície v oblasti Európskeho ekologického 

dohovoru. Počúvame od občanov i podnikov (najmä malých podnikov), že povinnosť 

podávať správy o vykonávaní právnych predpisov EÚ býva občas príliš zaťažujúca. 

Preverím možnosť zníženia oznamovacích povinností v oblasti energetiky a klímy. 

Naším cieľom bude zjednodušiť súčasné, často neusporiadané povinnosti podávať správy 

vyplývajúce z hlavných právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky, klímy a iných 

oblastí politiky týkajúcich sa energetickej únie, čo by nám mohlo pomôcť dosiahnuť 

výrazné zjednodušenie. 

4. Finančné zdroje a fond pre spravodlivý prechod 

Ako sa uvádza vo vašom poverovacom liste, Európsky ekologický dohovor môže 

fungovať len vtedy, ak si získa podporu občanov a zabezpečí, aby nebol nikto 

opomenutý. Aké opatrenia by podľa vás mali byť zahrnuté do „plánu udržateľných 

investícií“? Akú úlohu by podľa vás mala mať Európska investičná banka ako tzv. 

európska klimatická banka? Ako by ste zabezpečili, aby bol rozpočet EÚ v plnom 

súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a biodiverzity? Aké opatrenia by ste prijali na 

ukončenie dotácií poškodzujúcich životné prostredie? Aké konkrétne opatrenia 

plánujete prijať na zabezpečenie spravodlivého prechodu na uhlíkovo neutrálne 

hospodárstvo a konkrétnejšie ako budete koordinovať prácu na novom fonde pre 

spravodlivý prechod? Podporujete riešenie, ktoré počíta so zvýšením počtu zelených 

dlhopisov v portfóliu Európskej centrálnej banky, a ako u týchto zelených 

dlhopisoch zabezpečíte environmentálnu integritu? 

Ak chceme dosiahnuť výsledky v rámci Európskeho ekologického dohovoru a stať sa do 

roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, naše ambície musí sprevádzať 

zvýšenie investícií. Záchrana planéty nie je lacná, ale cena za nečinnosť by bola ešte 
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vyššia. Čím rýchlejšie budeme postupovať, tým nižšie budú náklady a tým viac máme 

šancu získať. EÚ musí zvýšiť verejné investície, motivovať na zmenu správania a zvýšiť 

svoju snahu nasmerovať súkromný kapitál na opatrenia v oblasti klímy. Hoci to 

predstavuje veľkú výzvu, ide zároveň o významnú príležitosť na podporu inovácie, 

pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti v rámci EÚ. 

Cieľom investičného plánu pre udržateľnú Európu je v nasledujúcom desaťročí podporiť 

investície vo výške 1 bilióna EUR v každom kúte EÚ. V pláne sa budú kombinovať tri 

typy financovania: prostriedky EÚ, verejné a súkromné investície využívajúce pákový 

efekt (najmä prostredníctvom Programu InvestEU) a spolufinancovanie zo strany 

členských štátov. Veľmi dôležitú úlohu bude musieť zohrávať súkromné financovanie, 

keďže verejné financie nebudú na riešenie obrovských investičných potrieb stačiť. 

Budem spolupracovať s Valdisom Dombrovskisom s cieľom zabezpečiť, aby sa vďaka 

našim investíciám do všetkých odvetví hospodárstva uľahčil úplný a spravodlivý prechod 

na klimaticky neutrálnu a udržateľnú EÚ. Musíme zároveň mobilizovať vyčlenené 

finančné prostriedky, ako sú inovačný fond a fond na modernizáciu zriadený v rámci 

systému EÚ na obchodovanie s emisiami, aby sa urýchlila inovácia nových čistých 

technológií v priemysle a energetike a aby sa podporila modernizácia energetických 

systémov v členských štátoch s nižšími príjmami. 

Európska investičná banka (EIB) je už dnes najväčším mnohostranným poskytovateľom 

prostriedkov na financovanie opatrení v oblasti klímy na svete, pričom minimálne 25 % 

jej investícií smeruje do oblasti zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu. Vítam 

skutočnosť, že banka teraz zintenzívňuje svoje úsilie a plánuje do roku 2025 venovať 

50 % svojich celkových investícií na boj proti zmene klímy. Aby sme dosiahli tento vyšší 

cieľ, musíme vypracovať súbor vhodných a financovateľných projektov. Verejné 

finančné inštitúcie, ako napríklad EIB, by sa mali podieľať na identifikácii takýchto 

projektov a pomáhať im dosahovať prínosy v oblasti klímy a životného prostredia v celej 

EÚ. Podľa môjho názoru by EIB ako európska klimatická banka úzko spojená s plánom 

udržateľného investovania mohla podporiť členské štáty pri investovaní a zavádzaní 

prelomových a nových technológií. 

V tejto súvislosti by som rád pripomenul, že hoci je rozpočet EÚ v pomere k celkovým 

vládnym výdavkom obmedzený – predstavuje približne 2 % verejných výdavkov 

v Európe – ide o investičný rozpočet s vysokým pákovým efektom na súkromné 

a verejné financie. Je základným nástrojom na realizáciu Európskeho ekologického 

dohovoru. Návrhy viacročného finančného rámca predložené súčasnou Komisiou sú 

dobrým základom na dosiahnutie našich cieľov. Komisia navrhla, aby EÚ venovala 

štvrtinu svojho rozpočtu na roky 2021 – 2027 (čo predstavuje 320 miliárd EUR za 7 

rokov) na opatrenia v oblasti klímy. Tento záväzok sa premieta do výdavkov súvisiacich 

s klímou vo všetkých programoch EÚ. Plnenie záväzkov Ekologického dohovoru si bude 

vyžadovať niekoľko cielených úprav rokovacej pozície Komisie, pričom treba zabrániť 

akémukoľvek oneskoreniu v súčasných rokovaniach, ktoré by mohlo ovplyvniť spustenie 

nových programov. 

Udržateľnosť je zakotvená aj v jednotlivých programoch a ja zabezpečím, aby sa 

uplatňovala vo všetkých fázach programovania a realizácie. V súčasnosti pripravujeme 

osobitné usmernenia týkajúce sa „overovania udržateľnosti“ s cieľom zabezpečiť, aby sa 

pri finančných a investičných operáciách v rámci budúceho programu InvestEU plne 

zohľadnili všetky dimenzie udržateľnosti – klíma, životné prostredie (vrátane 

biodiverzity) a sociálna oblasť. Ďalším dôležitým prvkom je program LIFE – jediný 

program EÚ zameraný výhradne na ochranu životného prostredia a klímy. Napriek 
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svojmu relatívne skromnému rozpočtu je program LIFE účinným prostriedkom na 

podporu inovačných projektov, ktoré priamo prispievajú k cieľom EÚ v oblasti klímy 

a biodiverzity. Na obdobie 2021 – 2027 Komisia navrhla navýšiť rozpočet programu 

LIFE o takmer 60 % s cieľom dosiahnuť celkový objem 5 miliárd EUR a viac ho 

zamerať na prírodu a biodiverzitu (a energetickú transformáciu). 

Teraz je na spoluzákonodarcoch, aby dosiahli konečnú dohodu o týchto ustanoveniach. 

Po schválení VFR budem s mojimi kolegami v Komisii a s členskými štátmi usilovne 

pracovať na zabezpečovaní správneho smeru pri dosahovaní cieľa spočívajúceho 

v priorizácii problematiky klímy, ako aj na účinnom využívaní rozpočtu EÚ na podporu 

prechodu na klimatickú neutralitu. 

EÚ a jej členské štáty prijali v rámci skupín G7 a G20, ako aj v rámci Parížskej dohody 

medzinárodné záväzky na odstránenie neefektívnych dotácií na fosílne palivá. Napriek 

týmto záväzkom dotácie na fosílne palivá v rokoch 2008 – 2016 nijako významne 

neklesli a ustálili sa na výške približne 55 miliárd EUR ročne. Je jasné, že členské štáty 

majú pred sebou ešte veľa práce, aby tieto dotácie odstránili, a vynaložím značný 

politický kapitál na spoluprácu s vládami členských štátov na ich postupnom ukončení. 

Bez ohľadu na iné naliehavé požiadavky sa domnievam, že platiť spoločnostiam za 

znečisťovanie našej planéty je niečo, čomu musíme urýchlene zabrániť. 

Podľa nariadenia o riadení energetickej únie musia členské štáty do svojich národných 

plánov v oblasti energetiky a klímy zahrnúť opis energetických dotácií vrátane dotácií na 

fosílne palivá, ako aj vnútroštátne politiky a opatrenia plánované na ich postupné 

ukončenie. Všetky členské štáty musia lepšie informovať Komisiu o svojich existujúcich 

subvenciách pre fosílne palivá a o svojich politikách na ich zníženie. Komisia vydala 

odporúčania členským štátom a bude pozorne monitorovať pokrok. Na európskej úrovni 

zabezpečím, aby sa v rámci preskúmania smernice o zdaňovaní energie navrhlo zosúladiť 

tento nástroj s našou ambíciou skončiť s dotáciami na fosílne palivá. Budem intenzívne 

spolupracovať s členskými štátmi pri hľadaní podpory. Vieme však aj to, že právne 

predpisy EÚ v daňovej oblasti si vyžadujú jednomyseľnosť medzi členskými štátmi, čo 

je často prekážkou pri prijímaní ambicióznych opatrení. V tejto súvislosti tvrdím, že ak to 

členské štáty myslia s opatreniami v oblasti klímy vážne, budeme túto otázku 

jednomyseľnosti musieť riešiť. Komisia k tejto otázke vypracovala aj návrhy, ktoré sa 

chystám predložiť. 

Mojím základným cieľom je zabezpečiť, aby pri ekologickej transformácii nezostal nikto 

nezostal bokom a aby sa zabezpečila náležitá distribúcia z nej vyplývajúcich príležitostí. 

Hoci občania vo všeobecnosti jednoznačne podporujú politické kroky na riešenie zmeny 

klímy, boli sme svedkami toho, že jednotlivé opatrenia sa môžu stretnúť s odporom. A 

ako vieme, nie všetky členské štáty a regióny začínajú pri prechode na ekologické 

hospodárstvo z rovnakej štartovacej čiary. Viac ako 8 miliónov Európanov je 

zamestnaných v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, ako je výroba chemických 

látok, minerálnych výrobkov a základných kovov. Aj ostrovy čelia osobitným výzvam, 

pokiaľ ide o prechod od fosílnych palív, ktoré sa využívajú pri dodávkach elektrickej 

energie alebo tepla alebo pri doprave, ktorá ich spája so zvyškom kontinentu. Úspech 

tejto transformácie bude závisieť od toho, či vezmeme do úvahy všetkých týchto 

Európanov, teda fakticky všetkých obyvateľov Európy. 

To si vyžiada veľké úsilie, pokiaľ ide o vnútroštátne a európske opatrenia. Na európskej 

úrovni budú v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca k transformácii 

prispievať mnohé nástroje: politika súdržnosti, program LIFE, inovačný fond a fond na 
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modernizáciu v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami, fond na prispôsobenie sa 

globalizácii, InvestEU a program Horizont Európa. 

Okrem existujúcich nástrojov sa nová Komisia zaviazala zriadiť fond pre spravodlivú 

transformáciu. Týmto fondom sa doplnia existujúce nástroje, pričom sa sústredí na 

sociálne dôsledky transformácie a umožní najviac postihnutým regiónom podporiť 

hospodársku diverzifikáciu a modernizáciu. Pomôže najmä vyplniť medzeru medzi 

existujúcimi súbormi zručností, ktorými disponuje pracovná sila v regiónoch, 

a zručnosťami, ktoré sú potrebné v rastúcich a transformujúcich sa odvetviach. Mal by 

byť výkonným nástrojom, ktorý účinne podporí ľudí a komunity, ktorých sa najviac 

dotkne prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a to aj v priemyselných, uhoľných 

regiónoch a regiónoch s energeticky náročným odvetvím. V spolupráci s dezignovaným 

výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, 

a dezignovaným komisárom pre hospodárstvo sa budem venovať aj možnostiam 

využívania fondu InvestEU na tento účel. Vzhľadom na horizontálny charakter fondu 

budem úzko spolupracovať s komisármi pre súdržnosť a reformy, rozpočet 

a administratívu a energetiku s cieľom koordinovať činnosť v tejto oblasti. Zatiaľ čo sa 

pracuje na podrobnostiach praktických opatrení, ktoré navrhne kolégium, zabezpečím, 

aby to bol nástroj, v rámci ktorého budú všetky útvary Komisie úzko spolupracovať 

s regiónmi a členskými štátmi s cieľom vypracovať účinné programovanie 

a identifikovať konkrétne projekty. 

Európska centrálna banka prijíma rozhodnutia o zložení svojho portfólia úplne nezávisle, 

no v tejto súvislosti by som chcel poznamenať, že už vlastní malé množstvo zelených 

dlhopisov. Trh so zelenými dlhopismi je stále pomerne malý, a preto by sme mali 

podporovať jeho rozvoj. Jedným z obmedzení, ktoré uviedla aj pani Lagarde vo svojich 

odpovediach Európskemu parlamentu, spočíva v tom, že klasifikácia toho, čo predstavuje 

„zelené aktívum“, nie je ešte dostatočne jasná. Zvolená predsedníčka poverila výkonného 

podpredsedu pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, vypracovaním stratégie 

ekologického financovania s cieľom zabezpečiť, aby sme mohli smerovať investície 

a financovanie na prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. V tejto súvislosti by 

malo pomôcť vypracovanie jasnej taxonómie, ale mali by sme sa zamerať aj na iné 

prostriedky. Napríklad expertná skupina EÚ pre udržateľné financie v júli 2019 

uverejnila správu o štandardoch EÚ pre zelené dlhopisy, ktorej závery podrobíme 

dôslednej analýze a prípadne ich rozvíjať. 

5. Emisie z dopravy 

Aké konkrétne kroky by ste podnikli, aby bola lodná a letecká doprava plne 

zahrnutá do opatrení EÚ v oblasti klímy? Nová zvolená predsedníčka vyslala jasný 

signál, že bude podporovať právo Európskeho parlamentu na iniciatívu. V tejto 

súvislosti by ste sa zaviazali, že náležite zvážite a podporíte zmeny súvisiace 

s rozšírením EU ETS na námorné odvetvie, ktoré by Európsky parlament mohol 

prijať v budúcnosti, ako uvádza Komisia v prílohe 2 k smernici (EÚ) 2018/410 

a v rozhodnutí (EÚ) 2015/1814? Ako zabezpečíte, aby si GR CLIMA zachovalo plnú 

zodpovednosť a vedúce postavenie v súvislosti s vykonávaním systému EÚ na 

obchodovanie s emisiami a jeho budúcimi zmenami? 

K plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy a k znižovaniu emisií skleníkových plynov musia 

spravodlivo prispievať všetky odvetvia hospodárstva. Osobitnú pozornosť budeme 

musieť venovať odvetviu dopravy, ktoré sa vyznačuje značným a stále rastúcim 

objemom emisií, a takisto budeme musieť zabezpečiť, aby bola táto skutočnosť pevne 
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zakotvená v Európskom ekologickom dohovore. V záujme zabezpečenia vhodnosti 

odvetvia dopravy na bezemisné, digitálne a moderné hospodárstvo, komisárka pre 

dopravu predloží komplexnú stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu a ja s ňou 

budem na tejto otázke úzko spolupracovať. Napriek uvedeným výzvam to skutočne 

považujem za príležitosť na pozitívne zmeny v našom európskom spôsobe života. 

Príliš mnoho z nás žije v mestách, kde pri každodennom dochádzaní do zamestnania 

kašleme a odŕhame v dôsledku znečistenia ovzdušia veľkým počtom automobilov. A 

mnohí iní Európania žijú v odľahlých alebo nedostatočne prepojených regiónoch, príliš 

odkázaní na presun svojimi autami, pretože nie je k dispozícii primeraná verejná doprava 

alebo nemajú možnosť pracovať na diaľku. Často platia za svoje pohonné hmoty viac 

ako ostatní, vzhľadom na náklady na ich dodávku. Iní Európania by radi cestovali do 

práce alebo vo voľnom čase vlakom, ale obmedzuje ich ekonomické alebo časové 

hľadisko, a tak namiesto toho volia lacné lety, pretože sme dostatočne neinvestovali do 

diaľkovej a cezhraničnej železničnej dopravy. Európsky ekologický dohovor je šanca 

opätovne spojiť naše obce, mestá a veľkomestá, vyrovnať rozdiely medzi nimi a zároveň 

vyčistiť zemskú atmosféru i vzduch, ktorý dýchame. 

Emisie z dopravy si vyžadujú súbor opatrení vrátane systému EÚ na obchodovanie 

s emisiami. Zníženie emisií z dopravy v súlade s našimi cieľmi v oblasti klimatickej 

neutrality si bude vyžadovať komplexný a ambiciózny súbor politík v oblasti udržateľnej 

mobility. V nasledujúcich rokoch musíme zabezpečiť rýchlejší rozvoj alternatívnych 

palív pre leteckú a lodnú dopravu a vytvoriť pre tieto palivá hlavné trhy. Musíme 

preskúmať zdaňovanie týchto palív v rámci smernice o zdaňovaní energie a uviesť ho do 

súladu ho s našimi ambíciami v oblasti klímy. Európsky klimatický pakt, ktorý 

predložíme, môže zohrávať kľúčovú úlohu pri riadení a podpore zmeny správania 

v oblasti dopravných návykov, ktorá je nevyhnutnou súčasťou transformácie. 

Letecká doprava je od roku 2012 zahrnutá do systému EÚ na obchodovanie s emisiami, 

ale leteckým dopravcom sa v rámci súčasného systému prideľuje zdarma 85 % kvót. To 

budeme musieť časom obmedziť. Tento aspekt sa prešetrí v rámci komplexného 

preskúmania ETS s cieľom pripraviť náš plán na zvýšenie cieľa EÚ na rok 2030 na 

úroveň 55 %. 

Už máme zavedené právne predpisy EÚ o monitorovaní a nahlasovaní emisií 

skleníkových plynov z lodnej dopravy. V februári 2018 sa Komisia zaviazala zvážiť 

pozmeňovacie návrhy Európskeho parlamentu týkajúce sa emisií z námornej dopravy. 

Ak Európsky parlament predloží návrhy z vlastnej iniciatívy, je samozrejmé, že by sme 

sa zaviazali s nimi naložiť v súlade s politickými usmerneniami a pracovnými metódami 

Komisie. 

Pokiaľ ide o znižovanie emisií z lodnej dopravy a leteckej dopravy, treba zohľadniť aj 

medzinárodný rozmer, keďže iniciatívy, ktoré EÚ dôrazne podporuje, prebiehajú aj 

v rámci Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a Medzinárodnej námornej 

organizácie (IMO). Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme presvedčili iné 

krajiny v ICAO a IMO, aby v súvislosti s týmito iniciatívami dosiahli väčší pokrok, 

a tento pokrok zohľadníme na medzinárodnej úrovni pri skúmaní ďalších opatrení EÚ. 

Zvolená predsedníčka mi zverila celkovú zodpovednosť za koordináciu Európskeho 

ekologického dohovoru vrátane priameho riadenia Generálneho riaditeľstva pre oblasť 

klímy. V tejto funkcii budem určovať smer, koordinovať prácu, predkladať návrhy 

a úzko spolupracovať so všetkými komisármi a ich útvarmi v záujme dosiahnutia našich 

cieľov. 
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6. Príspevky ostatných hlavných ekonomík 

Okrem vašej úlohy výkonného podpredsedu Komisie pre Európsky ekologický 

dohovor budete v mene EÚ viesť aj medzinárodné rokovania o klíme. Ako 

zabezpečíte, aby sa zvýšila úroveň ambícií všetkých hlavných producentov emisií 

v súlade s harmonogramom dohodnutým v rámci Parížskej dohody? Zaviažete sa 

k tomu, že budete uplatňovať posilnenú a komplexnejšiu diplomatickú stratégiu 

v oblasti klímy, ktorá podporí globálny prechod a zvýšenie celosvetových ambícií? 

Zabezpečíte, aby Európa presadzovala medzinárodné ciele financovania v oblasti 

klímy, ktoré lepšie odrážajú naliehavosť tohto cieľa, a aby zvýšila svoje vlastné 

príspevky k medzinárodnému financovaniu opatrení v oblasti klímy? 

Keďže EÚ je zodpovedná za približne 9 % celosvetových emisií, v boji proti zmene 

klímy môžeme uspieť iba vtedy, ak nás budú nasledovať aj ďalší. V súlade s Parížskou 

dohodou v rámci Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy 

musí preto EÚ viesť medzinárodné rokovania s cieľom zvýšiť do roku 2021 úroveň 

ambícií ostatných hlavných producentov emisií. 

Európska únia bola vždy priekopníkom v stanovovaní globálnych noriem, či už ide 

o opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia, ochranu spotrebiteľa alebo práva 

pracovníkov. Z našej skúsenosti vieme, že keď Európa ide pozitívnym príkladom, ďalšie 

krajiny a regióny po celom svete sa k jej snaženiu pripoja. Okrem toho z neho pre Európu 

vyplýva konkurenčná výhoda. Svet vie, že zmena klímy je problémom, ktorý musia 

vedúci predstavitelia štátov riešiť, a že potrebujeme zásadne prehodnotiť náš 

hospodársky model. Ak preukážeme, že Európsky ekologický dohovor je prospešný pre 

hospodársky rast, pre tvorbu pracovných miest, pre obchod a pre vývozcov, potom 

presvedčíme priemysel a vedúcich predstaviteľov na celom svete o tom, že ide o správne 

vynaloženú investíciu, a to aj v prospech občanov vo forme bezemisnej a efektívnej 

verejnej dopravy alebo čistejšieho ovzdušia a menšieho znečistenia riek a oceánov. 

V nestabilnom geopolitickom prostredí musíme pokračovať v práci na mnohostrannej 

úrovni a zároveň považovať za prioritu posilnenú dvojstrannú spoluprácu s kľúčovými 

partnermi a hlavnými producentmi emisií. Musíme povzbudzovať ostatných, aby sa ešte 

viac zapojili do plnenia cieľov Parížskej dohody. To je obzvlášť dôležité v kontexte 

krajín G20 (vrátane Číny), ktoré vytvárajú približne 80 % celosvetových emisií. 

Parížska dohoda z roku 2015, ktorú dopĺňa balík opatrení v oblasti klímy z Katovíc 

z roku 2018, poskytuje základný rámec pre celosvetové opatrenia v oblasti zmeny klímy 

a vedie k celosvetovému prechodu na klimatickú neutralitu a vyššej odolnosti voči zmene 

klímy. Počas môjho funkčného obdobia zameriam svoju pozornosť na zabezpečenie 

dôveryhodnosti Parížskej dohody a na úsilie o podporu dôslednej realizácie politík 

a urýchlenie ambícií, najmä zo strany najväčších svetových producentov emisií. 

Mám v úmysle pracovať na výmene našich skúseností a podporiť našich medzinárodných 

partnerov pri realizácii ich vnútroštátne stanovených príspevkov. Podobne ako v prípade 

európskej spravodlivej transformácie budem zároveň venovať pozornosť opatreniam 

v oblasti klímy, v rámci ktorých sa prihliada na najzraniteľnejšie skupiny a ktorých 

súčasťou je adaptácia a zvýšenie odolnosti. V tejto súvislosti bude kľúčovú úlohu 

zohrávať naša medzinárodná rozvojová politika. Mojou úlohou bude zachovať našu silu 

a dôveryhodnosť pri vyvíjaní našej diplomatickej činnosti v oblasti klímy na 

medzinárodnej scéne. Klíma musí byť aj naďalej kľúčovou súčasťou diplomacie EÚ na 

všetkých úrovniach vrátane účinného využívania finančných nástrojov. Pri presadzovaní 
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našej obchodnej a rozvojovej politiky musíme posilniť a začleniť opatrenia v oblasti 

klímy do celej reálnej ekonomiky a zamerať sa najmä na oblasti ako je energetika, 

doprava, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a hospodárenie s pôdou, inovácie, 

obchod, zlepšovanie investičného prostredia a mobilizácia ekologických financií. 

Som odhodlaný zabezpečiť, aby obchodná politika EÚ prispievala k podpore opatrení 

v oblasti klímy v partnerských krajinách. Budem trvať na zahrnutí silných 

a vymáhateľných klimatických ustanovení do obchodných a politických dohôd EÚ. 

7. Konkurencieschopnosť – únik uhlíka 

Ako budete podporovať investície do nových čistých technológií a aké stimuly 

poskytnete pre európsky priemysel pri prechode na klimaticky neutrálne 

hospodárstvo, aby boli súčasne plno využité hospodárske a pracovné príležitosti, 

ktoré tento prechod ponúka? Predložíte priemyselnú stratégiu s nulovou bilanciou 

emisií? Aké opatrenia prijmete na zabezpečenie konkurencieschopnosti EÚ 

a regulačnej istoty pri súčasnom dodržiavaní prísnych noriem v oblasti klímy 

a životného prostredia v EÚ? V čom má podľa vás spočívať konkrétna úloha 

mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach alebo podobného opatrenia, ako sa 

uvádza v politických usmerneniach, a ako by ste ho navrhli tak, aby bol v súlade 

s WTO? 

Prechod na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo ponúka významnú príležitosť 

na zabezpečenie udržateľnejšej konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ, ukončenie 

našej závislosti od fosílnych palív a vytvorenie nových pracovných miest s novými 

zručnosťami. Táto modernizácia je príležitosťou pre európske spoločnosti na domácej 

a celosvetovej úrovni. Udržateľné využívanie zdrojov a obehové hospodárstvo by mohlo 

do roku 2030 vytvoriť čistý zisk vo výške 1,8 bilióna EUR a prispieť k našej 

hospodárskej nezávislosti/technologickej suverenity tým, že odstráni alebo zníži našu 

závislosť od dovážanej energie a surovín. 

Trhy môžu byť hybnou silou úprav, ale často tak robia neskoro a bez ohľadu na 

spravodlivosť výsledkov a spravodlivé rozdelenie prínosov. Je preto politickým 

imperatívom využívať trhy inteligentne, naprávať ich zlyhania s cieľom zabezpečiť 

nielen environmentálnu, ale aj sociálnu a hospodársku udržateľnosť. Pri riešení 

problémov súvisiacich so zmenou klímy je nutné, aby sa tieto tri aspekty vzájomne 

dopĺňali. Inak nepokročíme. Trhy samé osebe nebudú vždy spontánne prijímať nové 

nízkouhlíkové produkty a technológie tak rýchlo, ako je potrebné na dosiahnutie 

klimatickej neutrality do roku 2050. EÚ musí vytvoriť regulačné prostredie, ktoré 

podporí dopyt a ponuku pre klimaticky neutrálne a obehové priemyselné výrobky. 

Chcem, aby Komisia v raných fázach napomohla rozvoju a vzniku hlavných trhov 

s nízkouhlíkovými a udržateľnými produktmi (napr. s obnoviteľnými zdrojmi, vodíkom, 

zastavaným prostredím atď.). To by si vyžadovalo podporné politiky, ktoré by pomohli 

vytvoriť trhy s týmito produktmi a znížiť ich náklady. Inšpirovať by sme sa mohli 

napríklad tým, čo sme urobili pri energii z obnoviteľných zdrojov. 

Chcem zabezpečiť modernizáciu energeticky náročných priemyselných odvetví s cieľom 

zabezpečiť ich konkurencieschopnosť. Tieto odvetvia sú kľúčovými dodávateľmi 

niekoľkých hodnotových reťazcov na ceste ku klimatickej neutralite. 

Rozhodujúce budú investície do zavádzania nových ekologických technológií a do 

rozsiahlejšieho základného výskumu technológií, ktoré ešte nie sú k dispozícii. Musíme 

zabezpečiť, aby EÚ mala technické prostriedky a kapacitu na to, aby mohla zostať na 
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čele celosvetovej hospodárskej súťaže v oblasti nových ekologických technológií. 

Musíme zabezpečiť, aby v roku 2020 začal fungovať inovačný fond a v roku 2021 zase 

fond na modernizáciu, aby sa čo najviac optimalizovalo využitie finančných prostriedkov 

VFR vyčlenených na zmenu klímy a zabezpečilo sa ich rýchle čerpanie. Takisto zriadime 

a budeme využívať fond pre spravodlivú transformáciu v očakávaní štrukturálnej 

a sociálnej zmeny, ktorá musí sprevádzať modernizáciu priemyslu EÚ. 

Pri svojej práci v kolégiu budem prispievať k úsiliu dezignovanej výkonnej 

podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek, výkonného podpredsedu pre 

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, a dezignovanej komisárky pre vnútorný trh 

s cieľom zabezpečiť, aby priemyselná stratégia rozhodujúcim spôsobom prispievala 

k dosiahnutiu cieľov Európskeho ekologického dohovoru. Prechod na klimaticky 

neutrálne hospodárstvo a reálne účinky digitálnej transformácie sú pre náš priemysel 

veľkými výzvami, ale predstavujú aj obrovské príležitosti. Musíme podporovať naše 

podniky, aby sa stali svetovými lídrami v oblasti čistých a digitálnych technológií. 

EÚ môže pri napĺňaní tejto vízie uspieť len prostredníctvom stratégie, ktorá sa bude 

realizovať v úzkej spolupráci s priemyslom a členskými štátmi. V rámci tejto stratégie by 

sa mali podporovať investície do inovácií a zručností a zaviesť opatrenia na zabezpečenie 

spravodlivej hospodárskej súťaže a rovnakých podmienok, a to aj na celosvetovej úrovni. 

Mali by sa v nej stanoviť aj cielenejšie opatrenia v konkrétnych oblastiach, v ktorých 

chceme dosiahnuť technologickú suverenitu. Medzi tieto oblasti patrí čistá energia, 

obehové hospodárstvo a bezemisná a inteligentná mobilita. EÚ by mala stáť na čele 

vývoja technológií novej generácie a definovať normy, ktoré sa stanú celosvetovo 

platnými. 

Skutočnosť, že na celosvetovej úrovni nepanujú rovnaké podmienky v politikách 

v oblasti klímy, najmä pokiaľ ide o tvorbu cien uhlíka, môžu viesť k riziku úniku uhlíka. 

Prechodom na klimaticky neutrálnu EÚ sa otázka úniku uhlíka stáva relevantnejšou ako 

kedykoľvek predtým. Preto navrhujeme zaviesť uhlíkové clo, ktoré by malo byť v plnom 

súlade s pravidlami WTO. Existuje viacero spôsobov, ako koncipovať a uplatňovať 

uhlíkové clo. Okamžite zintenzívnim našu prípravu analýzy, ktorá nám umožní určiť 

model, ktorý najlepšie vyhovuje našim potrebám. Zabezpečím, aby Komisia pri príprave 

svojho návrhu starostlivo preskúmala všetky rôzne možnosti a v tejto veci budem veľmi 

úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. 

Pokiaľ ide o dodržiavanie pravidiel WTO, budeme musieť starostlivo zvážiť celý rad 

aspektov. Budeme musieť zohľadniť vzťah s existujúcimi ustanoveniami o úniku uhlíka. 

Zároveň budeme musieť zabezpečiť, aby toto opatrenie naplno slúžilo na podporu úsilia 

všetkých krajín o plnenie ich záväzkov podľa Parížskej dohody. 


