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CS 
ODPOVĚDI NA OTÁZKY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Olivér VÁRHELYI 

Sousedství a rozšíření 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše jmenování komisařem 
a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za 
niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického pro-
gramu Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech 
politických oblastí Vašeho portfolia?  

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich po-
vinností v rámci Komise?  

 

Celou svou profesní kariéru jsem strávil jako státní zaměstnanec, který pracoval na prosazování 
evropské integrace. V maďarské veřejné správě jsem začal pracovat v roce 1995, právě  na začátku 
procesu, který vedl k přistoupení Maďarska k Evropské unii. Byl jsem součástí týmu, který proces 
přistoupení koordinoval, nejprve v hlavním městě a poté v Bruselu, kde jsem pracoval v maďarské 
delegaci při EU. Získal jsem hluboké porozumění a znalosti, pokud jde o všechny prvky procesu 
přistoupení. Jedinečná zkušenost s účastí na tomto historickém procesu mě bude dále doprovázet a 
vést po celý život. 
 
Od té doby jsem i nadále  sloužil své zemi a Evropské unii v různých funkcích v maďarské státní 
správě a v Evropské komisi. Od roku 2011 mě moje pozice velvyslance v rámci Coreperu I a 
od roku 2015 pozice velvyslance Maďarska v rámci Coreperu II přivedly mezi nejvyšší kruhy 
politického rozhodování v Evropské unii.    
 
Svou schopnost prosazovat obecný zájem Evropské unie jsem rovněž prokázal jako vedoucí 
příslušného oddělení v Evropské komisi, kde jsme v rámci druhé posílené spolupráce v EU vytvořili 
jednotný evropský patent. 
 
Při budování Evropské unie si nemusíme vybírat mezi vnitrostátními a evropskými zájmy, ale měli 
bychom najít jejich syntézu a pracovat na společném zájmu. Mám v úmyslu pokračovat v práci s 
touto zásadou a přispívat tak ke společnému blahu. 
 
Získání portfolia sousedství a rozšíření v Evropské komisi by bylo mým splněným snem, na nějž 
jsem dobře připraven. Chovám silné sympatie a pochopení pro ambice našich sousedů být buď 
součástí evropské rodiny, nebo s ní být v úzkém sepětí. Zároveň chápu, že musíme sladit jejich 
ambice s politickou dynamikou, která vede Evropskou unii vpřed. Tento krásný, ale velmi náročný 
úkol, který je pro budoucnost EU klíčový, mě hluboce motivuje.  
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Zajistím, aby politické pokyny nově zvolené předsedkyně byly ve vztazích s našimi sousedy řádně 
prováděny, a to při plném zohlednění rozdílů mezi nimi. Plně podporuji závazek Komise posílit 
vazby mezi lidmi, národy a institucemi. Jsem také plně zastáncem geopolitické povahy nové 
Komise. Otevřenost, spravedlnost, ale také smysl pro realitu ve společném zájmu ve světě, který se 
stal méně stabilní a bezpečný.  
 
V souladu s pokyny zvolené předsedkyně von der Leyenové plně podporuji geopolitickou povahu 
nové Komise a svou prací se na ní budu podílet. 
 
Litera Smluv vždy byla a vždy bude mým vodítkem: práva a povinnosti jdou ruku v ruce, s malými 
a velkými, bohatými a skromnými, muži a ženami je třeba zacházet rovně.  
 
Rovnost žen a mužů je skutečně základní evropskou hodnotou zakotvenou ve Smlouvách EU. Jsem 
pevně odhodlán upevnit rovnost žen a mužů a prosazovat posílení postavení žen a dívek v 
regionech sousedství a v regionech zemí v procesu rozšíření v souladu s akčním plánem EU pro 
rovnost žen a mužů II – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen 
prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020). Řada sousedních zemí čelí v této oblasti vážným 
problémům, jako je například násilí na základě pohlaví, vyloučení žen z trhu práce a odepření 
vlastnických práv. Jsem odhodlán se těmito otázkami zabývat v rámci našeho politického dialogu 
a důrazně podporovat rovnost žen a mužů prostřednictvím naší finanční pomoci. Rovněž bych chtěl 
posílit rovnost žen a mužů v rámci Evropské komise, včetně útvarů spadajících do mé působnosti, a 
budu plně podporovat cíl nově zvolené předsedkyně, kterým je zajistit do konce funkčního období 
plnou rovnost na všech úrovních řízení Komise. Budu úzce spolupracovat s komisařkou pro 
rovnost.  
 
Mojí povinností bude dodržovat nejvyšší etické normy a povinnosti stanovené v čl. 17 odst. 3 
Smlouvy o Evropské unii (SEU) a v článcích 245 a 339 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a Kodexu chování komisařů. Mé prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a 
v případě změn jej budu aktualizovat.  
 
Vyvaruji se také všech situací, které by mohly zpochybnit moji nestrannost a nezávislost a 
předsedkyni Komise budu informovat o jakékoli situaci, která by mohla představovat střet zájmů.  
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem  
 
Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon 
své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? 
Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spo-
lupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádos-
tem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete 
Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 
 
Úloha a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory 
 
Pokud budu potvrzen jako komisař pro sousedství a rozšíření, převezmu plnou politickou odpověd-
nost za činnosti v oblasti mé působnosti, jak je stanovena v pověřovacím dopise, který mi dne 7. 
listopadu zaslala nově zvolená předsedkyně von der Leyenová. Plně souhlasím se zásadou kolegia-
lity a budu konstruktivně spolupracovat se všemi ostatními členy kolegia s cílem zajistit účinný 
rozvoj a provádění politických iniciativ, zejména vnějšího rozměru vnitřních politik.  
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Rovněž zajistím vynikající pracovní vztahy s vysokým představitelem EU pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, místopředsedou Evropské komise, abychom pracovali jako jeden silný tým.  
 
Otevřený, transparentní a konstruktivní dialog s Evropským parlamentem má zásadní význam. V 
průběhu procesů tvorby politik a politických dialogů budu spolupracovat s Parlamentem a přísluš-
nými výbory v duchu vzájemné důvěry. 
 
Jsem odhodlán zajistit náležitou parlamentní kontrolu a informovat Vás o své práci včas 
a komplexně. Budeme muset například úzce spolupracovat na dokončení budoucích finančních ná-
strojů (nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci a nástroje předvstupní pomo-
ci III). Přikládám velký význam rovnému zacházení mezi Parlamentem a Radou při plném respek-
tování jejich institucionálních rolí. Není to jen požadavek řádného legislativního postupu, je to také 
nutnost pro každého komisaře, který je jako člen sboru komisařů odpovědný přímo voleným po-
slancům Evropského parlamentu.  
 
Zajistím pravidelný tok informací předsedům příslušných parlamentních výborů a zajistím pokra-
čování našich diskuzí s parlamentními delegacemi a pracovními skupinami. 
 
Zajistím, aby dotazy poslanců Evropského parlamentu určené Komisi, které se týkají mého portfo-
lia, byly zodpovězeny neprodleně a přesně. Jsem připraven pravidelně vystupovat před plenárním 
zasedáním i před výbory Evropského parlamentu a účastnit se třístranných jednání. 
 
Transparentnost 
 
V politických směrech nově zvolené předsedkyně von der Leyenové se zdůrazňuje, že k obnovení 
důvěry občanů v Unii by naše orgány měly být otevřené a měly by jít příkladem v oblasti trans-
parentnosti. Budu úzce spolupracovat s Parlamentem a Radou na větší transparentnosti v průběhu 
legislativního procesu. Občané by měli vědět, s kým se, jakožto orgány, které jím slouží, setkává-
me, s kým diskutujeme a jaké postoje v legislativním procesu obhajujeme. Jsem proto plně odhod-
lán provádět dalekosáhlá ustanovení o transparentnosti a toku informací z Rámcové dohody 
o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů. Tato ustanovení budou zohledněna v mých strukturovaných dialozích a 
jakýchkoli dalších kontaktech s parlamentními výbory.  
 
V souladu se zásadami zdokonalení tvorby právních předpisů budou politické návrhy, za něž pone-
su odpovědnost, založeny na řádných konzultacích s odborníky a veřejností.  Jako člen této Komise 
budu rovněž nadále usilovat o informování občanů o její úloze v rámci institucionálního uspořádání 
EU.  
 
Zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty 
 
Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová podporuje právo podnětu udělené Evropskému par-
lamentu. Zavázala se, že její Komise bude na základě usnesení Parlamentu přijatých většinou po-
slanců předkládat legislativní akty při plném respektování zásad proporcionality, subsidiarity a zdo-
konalování tvorby právních předpisů, což je závazek, který plně podporuji. Budu úzce spolupraco-
vat s Parlamentem ve všech fázích projednávání usnesení podle článku 225 SFEU. Budu úzce spo-
lupracovat s příslušnými parlamentními výbory a budu se aktivně účastnit příprav usnesení podle 
článku 225 SFEU. Díky tomu se zlepší dialog, posílí důvěra a smysl pro spolupráci směřující ke 
společnému cíli.  
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V souladu s rámcovou dohodou bude Komise na usnesení Parlamentu reagovat do tří měsíců po 
jejich přijetí. Komise zajistí nad tímto procesem politický dohled.  
 
Poskytování informací a dokumentů 
 
Poskytování informací a dokumentů je důležitým aspektem prohlubování partnerství mezi Evrop-
ským parlamentem a Komisí. Jsem proto odhodlán zajistit plné provádění příslušných ustanovení 
rámcové dohody mezi oběma orgány, jakož i interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Rovnost Parlamentu a Rady jako spoluzákonodárců je stanovena ve Smlouvách 
a zajistím, aby byla respektována, pokud jde o způsob sdílení informací v oblastech, které spadají 
do mé pravomoci. 
  
  
Otázka č. 3 

Jak hodláte dále prohlubovat interinstitucionální dialog a spolupráci mezi Komisí 
a Parlamentem – zejména s Výborem pro zahraniční věci – a vycházet při tom ze závazků 
a osvědčených postupů předchozích komisařů, se zvláštním důrazem na: 

 lepší synchronizaci činností Komise a Evropského parlamentu, například pomocí sys-
tematického předběžného sdílení časových harmonogramů, pokud jde o publikace (strategie, 
sdělení), schůze a vrcholná setkání ministrů, návrhy na zahájení jednání o mezinárodních 
dohodách, dialogy o lidských právech; 

 spolupráci a sdílení informací s Výborem pro zahraniční věci, včetně písemných in-
formací, pokud jde o sjednávání mezinárodních dohod, zejména prostřednictvím okamžitého 
provádění těch částí textu dohodnutých již předem v rámci jednání o bodu 40 interinstitucio-
nální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů, které spadají do výsad Komise; 

 včasnou konzultaci o prioritách a postojích Výboru pro zahraniční věci v oblasti za-
hraniční politiky Evropské unie, zejména před zveřejněním nových nebo aktualizovaných 
sdělení, strategií a mandátů Evropské unie, včetně balíčku týkajícího se rozšíření; 

 písemné hodnocení toho, jak byly zohledněny názory Parlamentu v návaznosti na při-
jetí usnesení nebo po konzultacích uvedených výše; 

 spolupráci a koordinaci činností na podporu demokracie, zvláště vzhledem k tomu, že 
Evropský parlament má prokazatelné výsledky v provádění činností na podporu demokracie 
(zvláště ve čtyřech klíčových pilířích volebních pozorovatelských misí, budování kapacit pro 
parlamenty, mediace a dialogu, opatření v oblasti lidských práv), jak bylo uznáno ve Sdělení 
o politice rozšíření EU pro rok 2019, v němž jsou zdůrazněny iniciativy EP v oblasti mediace 
a dialogu. 

 
V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně von der Leyenové plně podporuji její 
úmysl posílit zvláštní vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Budu úzce spolu-
pracovat s Evropským parlamentem při provádění ustanovení rámcové dohody mezi Evropským 
parlamentem a Komisí a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 
2016 týkajících se transparentnosti a toku informací mezi těmito dvěma institucemi.  
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Prostřednictvím naší spolupráce můžeme posílit hlas Unie ve vnějších věcech. V tomto ohledu bych 
rád zdůraznil význam konzultací v procesu tvorby politik, včetně priorit v oblasti zahraniční politi-
ky. Zajištění dobrého toku informací mezi Komisí a Evropským parlamentem má prvořadý význam. 
 
Jsem připraven pravidelně si vyměňovat názory s Evropským parlamentem ohledně veškerých zále-
žitostí mého portfolia, včetně provádění finančních nástrojů. Rovněž budu řídit své útvary tak, aby 
byly Evropskému parlamentu k dispozici a v případě potřeby ho informovaly ohledně jakýchkoli 
technických dialogů. 
 
V souladu se specifickými závazky stanovenými v rámcové dohodě a v interinstitucionální dohodě 
a ve spolupráci s vysokým představitelem, místopředsedou Komise zajistím spolupráci a včasné 
a úplné sdílení informací ve všech fázích postupu s příslušným výborem, pokud jde o sjednávání 
mezinárodních dohod, a zajistím, aby byly zohledněny názory a doporučení Evropského parlamen-
tu.  
 
Jsem Evropskému parlamentu k dispozici, pokud jde o výměnu informací, zajištění včasné konzul-
tace a pravidelné výměny názorů s příslušným výborem na strategie, výroční zprávy a další probí-
hající nebo plánované iniciativy a mandáty. Budu k dispozici pro výměnu názorů s výborem ohled-
ně balíčku týkajícího se rozšíření ihned po jeho přijetí sborem komisařů a před jeho prezentací tis-
ku. Mám v úmyslu Evropský parlament písemně informovat o svých návštěvách v zemích, které 
spadají do mé kompetence, a budu spolupracovat a sdílet informace s předsednictvem Výboru pro 
zahraniční věci, koordinátory skupin a zpravodaji ohledně postoje Parlamentu. Vaše meziparla-
mentní setkání s vnitrostátními parlamenty partnerských zemí umožňují posílenou spolupráci 
a vzájemné porozumění a já se jich osobně zúčastním, kdykoli mi to čas a místo dovolí. 
 
Zavazuji se úzce spolupracovat s Evropským parlamentem při navrhování a projednávání usnesení 
a reagovat na otázky vznesené v usneseních s cílem určit nejlepší způsob dalšího postupu. Usnesení 
Evropského parlamentu a opatření navazující na naše konzultace budou zohledněna při posuzování 
zapojení v rámci našich dvoustranných nebo mnohostranných vztahů s partnerskými zeměmi. 
 
V zemích, za něž budu odpovídat, je parlamentní diplomacie obzvláště důležitá. Chci pokračovat 
v dobré práci, která byla dosud vykonána. Plně Parlament podporuji a spoléhám na to, že zastane 
svou  klíčovou úlohu. 
 
Těším se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, pokud jde o podporu demokracie, a vyso-
ce oceňuji úlohu, kterou může Evropský parlament sehrát při zprostředkovávání a podporování dia-
logu v obtížných situacích.  
 
Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem v návaznosti na doporučení volebních pozoro-
vatelských misí s cílem posílit dopad našeho společného úsilí v rámci EU na podporu demokracie 
a zajištění stability v našem bezprostředním sousedství. 
 
 
Otázka č. 4 

Jaké předpokládáte rozdělení úkolů a vzájemné doplňování úloh s vysokým představitelem, 
místopředsedou Komise, pokud jde o rozšíření a politiku sousedství? 

Jako komisař odpovědný za portfolio vnějších vztahů budu pracovat pod vedením vysokého před-
stavitele, místopředsedy Komise v rámci skupiny komisařů pro silnější Evropu ve světě, jakož i s 
ostatními komisaři.  
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K účinnému řešení výzev v našem sousedství potřebujeme koordinovanou reakci EU. Úzká spolu-
práce s vysokým představitelem, místopředsedou Komise je pro zajištění účinné a soudržné vnější 
činnosti EU zásadní a podpoří schopnost EU posílit její globální úlohu a učinit ji silnější, soudržněj-
ší, viditelnější a účinnější.  
 
Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu těsně spolupracovat s vysokým představitelem, místo-
předsedou Komise s cílem zabezpečit doplňkovost naší práce a účinnou koordinaci činností a stra-
tegií EU. Budu vysokému představiteli, místopředsedovi Komise nápomocen při konsolidaci názorů 
členských států na klíčové politické otázky týkající se oblastí spadajících do mého portfolia. Bude 
to vyžadovat pravidelnou a konstruktivní spolupráci, jasnou dohodu o prioritách, a také každodenní 
spolupráci a konzultace. A konkrétně, pokud jde o jednání o rozšíření, také zajistím úzkou koordi-
naci mezi jednotlivými útvary Komise s cílem co nejlépe podpořit naše partnerské země v jejich 
reformním úsilí a jejich sladění s acquis EU. 
 
Chtěl bych spolu s vysokým představitelem, místopředsedou Komise stavět na našich silných strán-
kách, abychom zajistili co největší dopad a vliv našich politik. Jednou z mých prvních priorit bude 
podpora společné vize pro důležité regiony v rámci mého portfolia. Tato vize bude usměrňovat mé 
vztahy s vysokým představitelem, místopředsedou Komise během celého mého funkčního období. 
 
Budu zastupovat Komisi na zasedání Rady pro zahraniční věci a v případě potřeby budu 
koordinovat přítomnost dalších členů kolegia, jak je uvedeno v dopise nově zvolené předsedkyně. 
 
Otázka č. 5 

Jak hodláte s ohledem na budoucí generaci nástrojů financování vnější činnosti (2021–2027) 
zajistit zlepšení v následujících oblastech: 

 skutečná úloha Parlamentu ve strategickém řízení nástrojů (nástroj pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci NDICI, nástroj předvstupní pomoci IPA III), včetně 
využívání aktů v přenesené pravomoci při přijímání rozhodnutí o strategickém plánování 
a účasti Parlamentu v expertních skupinách Komise, jež vypracovávají návrhy aktů 
v přenesené pravomoci, 

 řízení, včetně návrhu na vytvoření horizontální řídicí skupiny, již by potenciálně vedl 
vysoký představitel, místopředseda, s cílem zajistit celkovou politickou koordinaci všech ná-
strojů financování vnější činnosti, 

 zachování výrazné podpory pro sousedství, také v případě, že by evropský nástroj sou-
sedství měl být nahrazen jediným nástrojem pro vnější činnost EU (NDICI). 

 
Účinná interinstitucionální spolupráce má  pro účinnost a legitimitu rozhodovacího procesu EU 
zásadní význam. Nově zvolená předsedkyně von der Leyenová chce zvláštní vztah mezi Evropským 
parlamentem a Komisí posílit. Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, budu usilovat o dosažení toho-
to cíle. 
 
Budu dbát na to, aby příslušné výbory byly zapojeny do všech významných opatření v oblasti mé 
odpovědnosti a aby byly informovány včas před významnými událostmi a klíčovými jednáními. A 
přál bych si, aby se nasměrování naší finanční pomoci řídilo tímto upřímným, bohatým a včasným 
politickým dialogem a interinstitucionální spoluprací.  
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Třístranná jednání o nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI) a ná-
stroji předvstupní pomoci (IPA III) nám poskytnou příležitost projednat různé návrhy na zlepšení 
politického řízení při současném zachování interinstitucionální rovnováhy stanovené ve Smlouvách. 
Jedním z mých klíčových cílů v těchto jednáních bude zajistit, aby opatření v oblasti správy a řízení 
zůstala efektivní tak, aby finanční nástroje plnily své cíle účinným, včasným a zodpovědným způ-
sobem.  
 
Naším cílem v evropském sousedství je vybudovat skutečná partnerství založená na společných 
hodnotách a sdílených cílech. Programování proto musí být otevřené, aby se zohlednily specifické 
potřeby partnerských zemí.  
 
Naše partnerství v rámci sousedství mají prvořadý význam. Ústředním bodem mého poslání bude 
pokračovat v urychlování spolupráce s partnery v rámci sousedství v oblasti společných výzev 
a příležitostí, které před námi stojí, s cílem podpořit stabilitu, bezpečnost a prosperitu v Evropě i v 
jejím okolí.  
 
Sousedství EU se vyznačuje velkou rozmanitostí. Proto mezi klíčové zásady evropské politiky sou-
sedství patří diferenciace a odpovědnost. Zásadní je i flexibilita.  Východní a jižní sousedství zahr-
nuje v současné době nestabilní a nejisté regiony. Jsou to však také regiony, které skýtají EU velké 
příležitosti a EU o ně má velký zájem. Bude třeba, abychom v průběhu funkčního období této Ko-
mise byli připraveni reagovat na vyvíjející se situaci v Sýrii, podporovat pevný závazek EU ohledně 
územní celistvosti Ukrajiny, podporovat přechod k demokracii v Alžírsku, nadále budovat kom-
plexní partnerství s Marokem či Tuniskem a podporovat reformy zaměřené na růst v Gruzii.  
 
K zachování zvláštního vztahu s našimi sousedními zeměmi je potřebná struktura, která bude nejen 
i nadále sloužit našim politickým cílům a prioritám v evropském sousedství, ale bude zvyšovat fle-
xibilitu s cílem řešit naše priority včasněji, účinněji a soudržněji. Jsem přesvědčený, že nový nástroj 
pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci (NDICI), který si zachovává všechna specifi-
ka naší spolupráce se sousedstvím, je nejlepším prostředkem, jak toho dosáhnout. V rámci tohoto 
nástroje se navrhuje zvýšit a účelově vázat značnou částku finančních prostředků pro sousedství, 
kterou je možné navýšit z rezervy pro zajištění flexibility v případě řešení nových potřeb. Kromě 
toho zahrnuje i rozpočtovou flexibilitu, která se osvědčila v regionu subsaharské Afriky, na který se 
v současné době vztahuje Evropský rozvojový fond.       
 
Otázka č. 6 

Jaké budou Vaše priority při reformování politiky sousedství, včetně zavedení některých dal-
ších diferenciací (politické, finanční apod.) na základě potřeb, zásluh a priorit EU, a také 
uplatňování podmíněnosti z hlediska dodržování lidských práv? 

 
Již řadu let je evropská politika sousedství mnohem více než jen rámec pro poskytování pomoci. 
Naše spolupráce s partnery evropského sousedství v jednotném politickém rámci zahrnuje politické, 
odvětvové a finanční aspekty. Máme pevný rámec, který je zásadní pro řešení společných zájmů a 
společných výzev EU a partnerů a pro uplatňování skutečné společné odpovědnosti. 
 
Pokud jde o stabilitu, odolnost a prosperitu, je v zájmu Evropské unie udržovat privilegované vzta-
hy se všemi zeměmi sousedství, které se zakládají na našich klíčových prioritách pro spolupráci 
v oblasti demokracie, lidských práv a řádné správy, socioekonomického rozvoje, bezpečnosti a mi-
grace.  
 



 

8 
 

Jsem odhodlán využívat výhod tohoto rámce, rozvíjet příležitosti ke spolupráci a tam, kde je to 
možné, podporovat transformační reformy, které by výrazně podpořily naše společné zájmy. Zása-
du diferenciace ještě více začlením do politiky, aby se zajistilo, že bude i nadále relevantní pro kaž-
dého z našich partnerů, přičemž se zároveň zabezpečí naše vlastní strategické zájmy. Budu v plné 
míře využívat příležitostí k posílení našeho dvoustranného a regionálního zapojení v rámci příštího 
víceletého finančního rámce prostřednictvím navrhovaného nového finančního nástroje, který počí-
tá s další diferenciací a flexibilitou v podpoře EU poskytované partnerským zemí, přičemž zároveň 
zachovává specifičnost politiky sousedství EU.  
 
Na začátku svého funkčního období pokročím v práci na revizi a aktualizaci priorit partnerství 
s našimi partnery, a to zejména s partnery z jižního sousedství. Učiním tak s cílem zajistit plné 
uplatňování zásad diferenciace a flexibility a v souladu se zájmy EU. Pokud jde o východní soused-
ství, budu usilovat o hlubší odvětvovou spolupráci s našimi nejrozvinutějšími partnery – Ukrajinou, 
Gruzií a Moldavskem – pružným způsobem a na základě zrychleného provádění dohod o přidružení 
a prohloubených a komplexních zón volného obchodu. Jak se uvádí v pověřovacím dopise nově 
zvolené předsedkyně, do poloviny roku 2020 předložím nový soubor dlouhodobých cílů politiky 
Východního partnerství na základě skončených strukturovaných konzultací o budoucnosti tohoto 
partnerství. 
 
Při přezkumu priorit partnerství bude další zakotvení lidských práv, právního státu 
a demokratických prvků do těchto politických rámců klíčovou prioritou. Zároveň bych chtěl zdů-
raznit, že podporování zájmu EU, jak to vyžaduje čl. 21 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, a zájmu 
partnerských zemí není v rozporu s agendou EU založenou na hodnotách. Klíčem je další rozvoj 
skutečných partnerství rovnocenných partnerů na základě společných zájmů, přičemž prostřednic-
tvím politického dialogu nadále prosazujeme zásady demokracie a lidských práv. Vlastní stabilita 
EU je založena na demokracii, lidských právech a právním státu. Tyto zásady a prosazování refo-
rem v těchto oblastech jsou nedílnou součástí všech dvoustranných politických partnerství 
v souladu s článkem 8 Smlouvy o Evropské unii.  
 
Komise pravidelně posuzuje úsilí a dosažené úspěchy partnerských zemí v této oblasti a může vůči 
zemím, které nesplňují požadavky, zaujmout postupný a proporční přístup, který zahrnuje opatření 
od dočasného „zmrazení“ plateb rozpočtové podpory až po uplatnění odkladných doložek o lid-
ských právech, které jsou obsaženy v dohodách EU o financování. Pozastavení podpory EU je sice 
považováno za krajní řešení, není však vyloučené, jak dokládá pozastavení finanční pomoci syr-
ským orgánům v roce 2011 či nedávné pozastavení operací rozpočtové podpory v Moldavsku.  
 
Klíčové je uplatňování přísné podmíněnosti. Budu věnovat zvláštní pozornost těm mechanismům, 
které zdůrazní pozitivní vývoj v partnerských zemích. V tomto ohledu podporuji návrh Komise, aby 
se v novém nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci zachoval přístup založe-
ný na pobídkách (zásada „více za více“) s cílem odměnit ty sousední země EU, které dosahují po-
kroku v oblasti demokracie, lidských práv, právního státu, spolupráce v oblasti migrace, ekonomic-
kého rozvoje a reforem. Při své činnosti budu v prvé řadě podporovat přístup založený na právech 
a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů. Využiji tematický program pro lidská práva a demo-
kracii a naši podporu Evropské nadaci pro demokracii k zajištění toho, aby nový nástroj více přispí-
val k zakotvení lidských práv, podpoře obránců lidských práv, zranitelných skupin a nejvíce ohro-
žených osob a jiných menšin a zabezpečení svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu. 
 
Otázka č. 7 

Jaké prioritní iniciativy hodláte přijmout vůči členským státům s cílem zajistit, aby byla mož-
ná důvěryhodná perspektiva rozšíření a bylo možné postupovat vpřed v souladu se Smlouva-
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mi, kodaňskými kritérii a rámcem pro jednání? Jste připraven přezkoumat metodiku shro-
mažďování údajů pro zprávy o dosaženém pokroku a předpokládat odlišnou strukturu, která 
by lépe umožnila porovnávat země podle jednotlivých odvětví a oblastí politiky?  

 Přesněji, jaké konkrétní kroky byste učinil, pokud by některá země zapojená do proce-
su rozšíření přijala opatření nebo politiku, která není v souladu nebo není kompatibilní 
s evropským acquis a s hodnotami a zásadami Evropské unie, zejména pokud jde 
o demokracii a právní stát, včetně nezávislosti soudnictví a boje proti korupci? 

 Jaké iniciativy lze v této souvislosti předpokládat s cílem oživit přístupový proces 
a prosazovat zásadní reformy v přistupujících zemích, zvláště v oblasti soudnictví, právního 
státu a svobody médií? Jaké iniciativy lze v případě potřeby předpokládat s cílem posílit poli-
tický dialog mezi opozicí a vládnoucími stranami v přistupujících zemích? Jaké politické ná-
stroje by se mohly použít s cílem podpořit a zkvalitnit fungování vnitrostátních parlamentů 
v přistupujících zemích a posílit tak jejich úlohu v přístupovém procesu?   

Jak hodnotíte způsob, jakým se premiér Vaší země vyjádřil na 7. summitu Turkické rady v 
Baku o Vašem portfoliu a Vašich úkolech? Prosíme o zhodnocení jeho výroků jak z hlediska 
evropské politiky rozšíření a sousedství, tak z hlediska Vašeho postavení jako komisaře. 

 

Pokud jde o proces rozšíření na západním Balkáně, zvolená předsedkyně Ursulu von der Leyenová 
mně ve svém pověřovacím dopise dala jednoznačný úkol zajistit a urychlit v příštích pěti letech 
pokrok, a to prostřednictvím posouzení jednotlivých kandidátských zemí na základě zásluh, 
přičemž je třeba zachovat důvěryhodnou perspektivu budoucího přistoupení. Rovněž objasnila, 
že Komise bude hájit návrhy, které vedly k zahájení jednání o rozšíření s Republikou Severní 
Makedonie a Albánskou republikou. Rovněž mě pověřila, abych pracoval na urychlení 
strukturálních a institucionálních reforem se silným důrazem na základy právního státu, 
hospodářský rozvoj a reformu veřejné správy. 
 
Abychom těchto cílů dosáhli, budu se snažit plně spolupracovat se všemi členskými státy. 

Plně podporuji postoj předsedkyně a hodlám jej ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou v 
plné míře provádět.   
 

Členské státy opakovaně na nejvyšší úrovni zdůraznily svůj závazek týkající se evropské perspekti-
vy západního Balkánu. Podmínky přistoupení k Evropské unii, které jsou založeny na Smlouvách 
a kodaňských kritériích, jsou jasné. 

Stejně tak jako proces rozšíření a očekávání zemí usilujících o členství v průběhu celého procesu, 
přičemž se členské státy shodují na tom, že tento proces je založen na přísné a spravedlivé podmí-
něnosti a na zásadě vlastních zásluh.   

V roce 2018 přijala Komise strategii „Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší 
angažovanost Unie v tomto regionu“, ve které se uvádí, že konkretizace této perspektivy vyžaduje 
vytrvalé úsilí a nezvratné reformy.  Pokrok na evropské cestě je objektivním  procesem založeným 
na výsledcích.  Závisí na konkrétních výsledcích, jichž jednotlivé země dosahují. Proto je důležité, 
aby EU poskytla důvěru tam, kde ji dluží. Během období mého mandátu budu usilovně spolupraco-
vat s členskými státy na zajištění toho, aby tomu tak bylo. Musíme uznat, že některé země, jako je 
tomu v případě Albánie a Severní Makedonie, dosáhly  v obtížných reformách pozoruhodného po-
kroku a splňují podmínky stanovené pro zahájení jednání. Zahájení přístupových jednání s těmito 
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zeměmi by mělo stimulovat reformní dynamiku i jinde v tomto regionu a vnést novou důvěru 
do perspektivy rozšíření. Pokud jde o Turecko, dne 18. června 2019 dospěla Rada pro obecné zále-
žitosti k závěru, že „[p]řístupová jednání s Tureckem se […] v podstatě zastavila a nelze uvažovat o 
otevření či uzavření žádných dalších kapitol“. 
 
Komise již má pro svá hodnocení ve výročních zprávách silný základ. Metodika podávání zpráv 
zajišťuje, že kromě zpráv o pokroku je kladen důraz na skutečný stav nebo úroveň připravenosti 
na členství. Podávání zpráv je harmonizováno s jasnou stupnicí hodnocení, která každé zemi umož-
ňuje jasně vidět, jak na tom v té které oblasti je. Tím se zvyšuje transparentnost procesu, a občané a 
občanská společnost tak mohou snáze přezkoumávat reformy. Členské státy i Evropský parlament 
to přivítaly.  
 
Pokud jde o zjišťování a řešení případů porušení základních hodnot, představuje balíček týkající se 
rozšíření faktické a spravedlivé posouzení pokroku, nebo jeho absence, a poskytuje konkrétní dopo-
ručení k nápravě nedostatků. Komise monitoruje opatření navazující na tato doporučení pomocí 
zavedených nástrojů, jako je zasedání Výboru pro spravedlnost a vnitřní věci na základě dohod 
o stabilizaci a přidružení nebo misí vzájemného hodnocení. V případě zemí jednajících o přistoupe-
ní nám ochranná ustanovení, tzv. doložky nerovnováhy, rámců pro jednání umožňují zastavit další 
práci na jiných kapitolách jednání, pokud by pokrok v rámci kapitol týkajících se právního státu 
(kapitola 23 o soudnictví a základních právech a kapitola 24 o právu, svobodě a bezpečnosti) vý-
razně zaostával za pokrokem v celkovém jednání. Pokud by taková situace nastala, neváhal bych 
přijmout rozhodnutí o zastavení technické práce na jednáních v jiných kapitolách, včetně odepření 
doporučení otevřít a/nebo uzavřít jiné kapitoly, dokud nebude tato nerovnováha vyřešena.  
 
Samozřejmě můžeme také pozastavit jednání v případě závažného a přetrvávajícího porušování 
zásad svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod právního státu.  
 
Zajistím, abychom využili naši významnou finanční podporu jako nástroj ke stimulaci výsledků a v 
případě potřeby sankcionovali nedostatek reforem, nebo přesměrovali finanční prostředky, a to na-
příklad na občanskou společnost. Návrh Komise na budoucí nařízení o nástroji předvstupní pomoci 
III výslovně nabízí možnost přizpůsobit rozsah a intenzitu finanční pomoci na základě výkonnosti 
a závazku našich partnerů v klíčových oblastech.   
 
Účinné fungování vnitrostátních parlamentů je základním prvkem politických kritérií, jež musí 
všechny kandidátské země splnit, aby se mohly stát členským státem EU. Vzhledem ke složitosti 
reformních procesů, které jsou pro země ke splnění požadavků členství v EU nezbytné, je nesmírně 
důležité, aby vnitrostátní parlamenty byly odpovědné, účinné, transparentní a dostupné svým voli-
čům. Jsem odhodlán i nadále podporovat úlohu vnitrostátních parlamentů v přístupových jednáních 
a podporovat posilování jejich kapacit a v této oblasti se budu moci také opřít o cenné odborné zna-
losti Evropského parlamentu. 
 
Proces přistoupení je dnes přísnější a složitější než v minulosti. Úspěch v upevňování právního státu 
a demokratických hodnot však v konečném důsledku závisí na politické vůli a na překonání institu-
cionálního odporu v přijímajících zemích. Pokud dojde k porušení základních hodnot, které jsou 
ústředním bodem procesu přistoupení, bez zaváhání využiji všech nástrojů, které jsou k dispozici 
v našem souboru, za účelem motivace k respektování těchto hodnot, a pokusím se napravit veškeré 
nedostatky.   
 
Maďarský premiér ve svém proslovu v Baku nastínil politické priority Maďarska vůči členům 
Turkické rady. Jako komisař mám za to, že mým jediným cílem je realizovat politické priority 
Evropské unie vůči všem partnerům v oblasti rozšíření a sousedství, vypracování a realizaci politik 
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v oblasti západního Balkánu, jakož i východního a jižního sousedství v opravdu evropském duchu, 
jak jsem uvedl v jiných částech mých odpovědí. Tyto evropské politické priority odrážejí zájem 
Evropské unie jako celku a vycházejí z příspěvků Evropského parlamentu, Rady a Komise. 
 
Pokud bude moje nominace potvrzena, zavazuji se plně dodržovat pravidla fungování Evropské 
komise, a zejména pravidla týkající se komisařů. V souladu s čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské 
unii budu jednat v obecném zájmu Evropské unie. Při výkonu funkcí komisaře budu jednat nezávis-
le; v souladu s čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od 
žádné vlády, orgánu, instituce ani jiného subjektu. Dále se rovněž zavazuji plně dodržovat povin-
nosti stanovené v článcích 245 a 339 Smlouvy o fungování Evropské unie a v Kodexu chování ko-
misařů.  
 
 
 
 
 
 
  


