
 

1 

 

SK 

ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Olivér VÁRHELYI 

Susedstvo a rozšírenie 

 

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 ob-

lastí 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? 

 

Celú svoju profesionálnu kariéru som strávil ako štátny zamestnanec, ktorý pracoval na rozvoji 

európskej integrácie. V maďarskej verejnej správe som začal pracovať v roku 1995 práve na začiatku 

procesu, ktorý viedol k pristúpeniu Maďarska k Európskej únii. Bol som súčasťou tímu, ktorý 

prístupový proces koordinoval, najprv v hlavnom meste a potom v Bruseli, kde som pracoval 

v maďarskej delegácii EÚ. Získal som hlboké porozumenie a znalosti o všetkých prvkoch 

prístupového procesu. Jedinečná skúsenosť s účasťou na tomto historickom procese ma bude ďalej 

počas môjho života sprevádzať a viesť. 

 

Odvtedy som naďalej slúžil svojej krajine a Európskej únii v rôznych funkciách v maďarskej štátnej 

správe a v Európskej komisii. Od roku 2011 ma moja pozícia veľvyslanca v rámci Coreperu I a od 

roku 2015 pozícia veľvyslanca Maďarska v rámci Coreperu II priviedli medzi najvyššie kruhy 

politického rozhodovania v Európskej únii. 

 

Svoju schopnosť presadzovať všeobecný záujem Európskej únie som takisto preukázal ako vedúci 

príslušného oddelenia v Európskej komisii, keď sme v rámci druhej posilnenej spolupráce vytvorili 

európsky jednotný patent. 

 

Pri budovaní Európskej únie si nemusíme vyberať medzi vnútroštátnymi a európskymi záujmami, ale 

mali by sme nájsť ich syntézu a pracovať na spoločnom záujme. Mám v úmysle v tomto duchu 

pokračovať vo svojej práci, a tak prispievať k spoločnému blahu. 

 

Získanie portfólia susedstva a rozšírenia v Európskej komisii by bolo mojím splneným snom, na 

ktorý som dobre pripravený. Prechovávam silné sympatie a pochopenie pre ambície našich susedov 

byť buď súčasťou európskej rodiny, alebo s ňou byť úzko spätí. Zároveň chápem, že musíme 

zosúladiť ich ambície s politickou dynamikou, ktorá je hybnou silou Európskej únie. Táto krásna, ale 

náročná úloha, ktorá je pre budúcnosť EÚ kľúčová, ma veľmi motivuje. 
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Zabezpečím, aby boli politické usmernenia zvolenej predsedníčky pre vzťahy s našimi susedmi 

riadne vykonávané a zároveň zohľadňovali rozdiely medzi nimi. Plne podporujem záväzok Komisie 

posilniť väzby medzi ľuďmi, národmi a inštitúciami. Okrem toho som odhodlaný plne podporovať 

geopolitický charakter novej Komisie. Otvorenosť, spravodlivosť, ale aj zmysel pre realitu 

v spoločnom záujme vo svete, ktorý sa stal menej stabilným a bezpečným. 

 

V súlade s usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej plne podporujem geopolitickú 

povahu novej Komisie a svojou prácou k nej budem prispievať. 

 

Vždy som sa riadil a budem sa aj naďalej riadiť znením zmlúv: práva a povinnosti idú ruka v ruke; 

musíme pristupovať rovnako k malým i veľkým, bohatým i skromným, mužom i ženám. 

 

Rovnosť medzi ženami a mužmi je skutočne základnou európskou hodnotou zakotvenou v zmluvách 

EÚ. Som pevne odhodlaný posilňovať rodovú rovnosť a postavenie žien a dievčat v regiónoch 

susedstva a regiónoch rozširovania v súlade s akčným plánom EÚ pre rodovú rovnosť II s názvom 

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 

zmeniť život dievčat a žien. Mnohé susedné krajiny čelia v tejto oblasti vážnym problémom, ku 

ktorým patrí okrem iného rodovo motivované násilie, vylúčenie žien z trhu práce a odopieranie práva 

vlastniť majetok. Som odhodlaný nastoľovať tieto otázky v našom politickom dialógu a dôrazne 

podporovať rodovú rovnosť prostredníctvom našej finančnej pomoci. Chcel by som takisto posilniť 

rodovú rovnosť v rámci Európskej komisie vrátane útvarov pod mojím vedením a plne podporiť cieľ 

zvolenej predsedníčky, aby sa do skončenia mandátu zabezpečila úplná rovnosť na všetkých 

úrovniach riadenia v Komisii. Budem úzko spolupracovať s komisárkou pre rovnosť. 

 

Mojou povinnosťou bude dodržiavať najvyššie etické normy a povinnosti stanovené v článku 17 

ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v článkoch 245 a 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

(ZFEÚ) a v kódexe správania členov Komisie. Moje vyhlásenie o záujmoch je úplné a verejne 

prístupné a v prípade akejkoľvek zmeny ho aktualizujem. 

 

Budem sa tiež vyhýbať akejkoľvek situácii, v ktorej by sa mohla spochybniť moja nestrannosť 

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

predstavovať konflikt záujmov. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

 

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

vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich útvarov? Aké konkrétne 

záväzky ste pripravený prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie spolu-

práce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho po-

žiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami 

alebo prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a do-

kumenty ako Rade? 

 

Úloha a spolupráca s Európskym parlamentom a jeho výbormi 

 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára pre susedstvo a rozšírenie, prevezmem plnú politickú zod-

povednosť za činnosti v mojej oblasti pôsobnosti, ako sa uvádza v poverovacom liste, ktorý mi 7. no-

vembra zaslala zvolená predsedníčka von der Leyenová. Plne súhlasím so zásadou kolegiality a bu-

dem konštruktívne spolupracovať so všetkými ostatnými členmi kolégia s cieľom zabezpečiť účinný 

rozvoj a realizáciu politických iniciatív, najmä vonkajšieho rozmeru vnútorných politík. 
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Takisto zabezpečím vynikajúce pracovné vzťahy s vysokým predstaviteľom EÚ pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku/podpredsedom Európskej komisie, aby sme pracovali ako jeden silný tím. 

 

Je nevyhnutný otvorený, transparentný a konštruktívny dialóg s Európskym parlamentom. V prie-

behu procesov tvorby politík a politických dialógov budem spolupracovať s Parlamentom a prísluš-

nými výbormi v duchu vzájomnej dôvery. 

 

Som odhodlaný zabezpečiť zodpovedajúcu parlamentnú kontrolu a neustále Vás informovať o mojej 

práci včas a komplexne. Budeme musieť napríklad úzko spolupracovať na dokončení budúcich fi-

nančných nástrojov (nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce a nástroj predvstu-

povej pomoci III). Prikladám veľký význam rovnakému zaobchádzaniu s Parlamentom a Radou pri 

plnom rešpektovaní ich inštitucionálnych úloh. Nie je to len požiadavka riadneho legislatívneho po-

stupu, ale aj povinnosť komisára, ktorý sa ako člen kolégia zodpovedá priamo voleným poslancom 

Európskeho parlamentu. 

 

Zabezpečím, aby boli predsedovia príslušných parlamentných výborov pravidelne informovaní, 

a postarám sa o pokračovanie našich diskusií s parlamentnými delegáciami a pracovnými skupinami. 

 

Zabezpečím, aby otázky poslancov Európskeho parlamentu určené Komisii, ktoré sa týkajú môjho 

portfólia, boli zodpovedané okamžite a presne. Som pripravený pravidelne vystupovať pred plenár-

nym zasadnutím Európskeho parlamentu, ako aj pred výbormi a zúčastňovať sa na trojstranných ro-

kovaniach. 

 

Transparentnosť 

 

V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa zdôrazňuje, že v záujme 

opätovného získania dôvery občanov v Úniu by naše inštitúcie mali fungovať otvorene a vo vzťahu 

k transparentnosti bezchybne. Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a Radou, aby 

sme do celého legislatívneho procesu vniesli viac transparentnosti. Občania by mali vedieť, s kým sa 

my ako inštitúcie, ktoré im slúžia, stretávame a diskutujeme a aké stanoviská obhajujeme v legisla-

tívnom procese. Som plne odhodlaný uplatňovať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a výmene 

informácií podľa Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komi-

siou a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Postarám sa o to, aby sa tieto ustanovenia 

dodržiavali v mojich štruktúrovaných dialógoch a pri ostatných kontaktoch s výbormi Parlamentu. 

 

Politické návrhy v oblasti mojej pôsobnosti sa budú zakladať na riadnych konzultáciách s expertmi 

a verejnosťou v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie. Ako člen tejto Komisie sa budem naďa-

lej usilovať o informovanie občanov o jej úlohe v rámci inštitucionálneho usporiadania EÚ. 

 

Prijímanie následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajú-

cich sa legislatívnych iniciatív 

 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na legislatívnu 

iniciatívu. Zaviazala sa, že Komisia pod jej vedením bude na základe uznesení Parlamentu prijatých 

väčšinou poslancov predkladať legislatívne akty pri plnom dodržiavaní zásad proporcionality, subsi-

diarity a lepšej tvorby právnych predpisov, čo je záväzok, ktorý plne podporujem. Budem úzko spo-

lupracovať s Parlamentom v každej fáze rokovaní o uzneseniach podľa článku 225 ZFEÚ. Budem 

úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi a budem sa aktívne zúčastňovať na prí-

prave uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. Vďaka tomu sa zlepší dialóg a posilní sa dôvera a zmysel 

pre spoluprácu v prospech spoločného cieľa. 
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V súlade s rámcovou dohodou bude Komisia na uznesenia Parlamentu reagovať do troch mesiacov 

po ich prijatí. Komisia zabezpečí politický dohľad nad týmto procesom. 

 

Poskytovanie informácií a dokumentov 

 

Poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom prehlbovania partnerstva medzi Eu-

rópskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zasadzujem za úplnú implementáciu príslušných ustano-

vení rámcovej dohody medzi obomi inštitúciami, ako aj Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva. Rovnosť Parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov je stanovená v zmluvách a zabezpečím, 

aby sa rešpektovala, pokiaľ ide o spôsob poskytovania informácií v oblastiach, ktoré sú v mojej pô-

sobnosti. 

 

 

Otázka č. 3 

Ako plánujete ďalej zlepšovať medziinštitucionálny dialóg a spoluprácu medzi Komisiou 

a Parlamentom – najmä Výborom pre zahraničné veci – vychádzajúc zo záväzkov a osvedče-

ných postupov predchádzajúcich komisárov, a to s osobitným zreteľom na: 

  lepšiu synchronizáciu činností Komisie a Európskeho parlamentu, napríklad prostredníctvom 

systematického predbežného rozdelenia plánovaných lehôt publikácií (stratégie, oznámenia), 

stretnutí ministrov a samitov, návrhov na začatie rokovaní o medzinárodných dohodách a dia-

lógov o ľudských právach; 

  spoluprácu a výmenu informácií s Výborom pre zahraničné veci, a to aj písomne, pokiaľ ide 

o rokovania o medzinárodných dohodách, najmä okamžitým vykonávaním tých častí textu, 

ktoré sú už vopred dohodnuté v rámci rokovaní o bode 40 Medziinštitucionálnej dohody o lep-

šej tvorbe práva a patria do právomocí Komisie; 

  včasnú konzultáciu s Výborom pre zahraničné veci o prioritách a pozíciách zahraničnej poli-

tiky EÚ, najmä pred uverejnením nových alebo aktualizovaných oznámení, stratégií a mandá-

tov EÚ vrátane balíka týkajúceho sa rozširovania; 

  písomné posúdenie toho, ako sa názory Parlamentu zohľadnili v nadväznosti na prijatie uz-

nesení alebo na vyššie uvedené konzultácie; 

  na spoluprácu a koordináciu činností na podporu demokracie, najmä vzhľadom na to, že Eu-

rópsky parlament preukázal výsledky pri vykonávaní činností na podporu demokracie (najmä 

v štyroch kľúčových pilieroch pozorovania volieb, ako sú: budovanie kapacít pre parlamenty, 

mediácia a dialóg, ako aj opatrenia v oblasti ľudských práv), ako sa uvádza v oznámení o poli-

tike rozširovania EÚ z roku 2019, v ktorom sa zdôrazňujú iniciatívy EP v oblasti mediácie 

a dialógu. 

 

V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky von der Leyenovej v plnej miere pod-

porujem jej zámer posilniť osobitný vzťah medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou. 

Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri vykonávaní ustanovení rámcovej dohody 

medzi Európskym parlamentom a Komisiou, ako aj Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva z roku 2016, pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií medzi oboma inštitúciami. 

 

Prostredníctvom našej spolupráce môžeme posilniť hlas Únie vo vonkajších záležitostiach. V tejto 

súvislosti by som chcel zdôrazniť význam konzultácií v procese tvorby politiky, a to aj o prioritách 
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zahraničnej politiky. Dobrý tok informácií medzi Komisiou a Európskym parlamentom je nesmierne 

dôležitý. 

 

Som pripravený pravidelne si vymieňať názory s Európskym parlamentom o všetkých otázkach 

môjho portfólia vrátane vykonávania finančných nástrojov. Útvary v mojej pôsobnosti budem riadiť 

tak, aby boli Európskemu parlamentu k dispozícii a v prípade potreby ho informovali o všetkých 

technických dialógoch. 

 

V súlade s osobitnými záväzkami stanovenými v rámcovej dohode a v medziinštitucionálnej dohode 

a v spolupráci s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie zabezpečím pri rokovaniach o me-

dzinárodných dohodách spoluprácu a včasnú a úplnú výmenu informácií s príslušným výborom vo 

všetkých fázach postupu a postarám sa o to, aby boli zohľadnené názory a odporúčania Európskeho 

parlamentu. 

 

Som k dispozícii Európskemu parlamentu, pokiaľ ide o výmenu informácií, zabezpečenie včasnej 

konzultácie a pravidelnú výmenu názorov s príslušným výborom v súvislosti so stratégiami a výroč-

nými správami, ako aj ďalšími prebiehajúcimi alebo plánovanými iniciatívami a mandátmi. Takisto 

budem k dispozícii výboru, pokiaľ ide o výmenu názorov o balíku týkajúcom sa rozširovania hneď 

po jeho prijatí zo strany kolégia a ešte pred jeho prezentáciou tlačovým médiám. Budem písomne 

informovať Európsky parlament o svojich návštevách v krajinách, ktoré patria do mojej pôsobnosti, 

a budem spolupracovať a vymieňať si informácie s predsedníctvom Výboru pre zahraničné veci 

(AFET), koordinátormi skupín a spravodajcami v otázkach pozície Parlamentu. Vaše medziparla-

mentné stretnutia s vnútroštátnymi parlamentmi partnerských krajín umožňujú posilnenú spoluprácu 

a vzájomné porozumenie a ja sa na nich budem vždy, keď mi to čas a miesto dovolí, osobne zúčas-

tňovať. 

 

Zaväzujem sa úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri navrhovaní a prerokúvaní uznesení 

a reagovať na otázky nastolené v uzneseniach s cieľom určiť najlepší spôsob ďalšej práce. Uznesenia 

Európskeho parlamentu a opatrenia nadväzujúce na naše konzultácie budú zohľadnené pri posudzo-

vaní zapojenia v rámci našich bilaterálnych alebo multilaterálnych vzťahov s partnerskými krajinami. 

 

V krajinách, za ktoré budem zodpovedný, je parlamentná diplomacia obzvlášť dôležitá. Som odhod-

laný nadviazať na doterajšiu dobre vykonanú prácu. Plne podporujem Parlament a spolieham sa naň 

pri zastávaní tejto kľúčovej úlohy. 

 

Teším sa na úzku spoluprácu s Európskym parlamentom v oblasti podpory demokracie a vysoko oce-

ňujem úlohu, ktorú môže Európsky parlament zohrávať pri sprostredkovaní a presadzovaní dialógu 

v zložitých situáciách. 

 

Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom pri prijímaní následných opatrení v nadväz-

nosti na odporúčania volebných pozorovateľských misií s cieľom posilniť vplyv nášho spoločného 

úsilia v rámci EÚ na podporu demokracie a stability v našom bezprostrednom susedstve. 

 

 

Otázka č. 4 

Ako si chcete rozdeliť úlohy s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie, pokiaľ ide 

o politiky rozširovania a susedstva, a ako sa podľa vás budete pri plnení týchto úloh dopĺňať? 

Ako komisár zodpovedný za portfólio vonkajších vzťahov budem pracovať pod vedením vysokého 

predstaviteľa/podpredsedu Komisie v rámci skupiny komisárov pre Silnejšiu Európe vo svete, ako aj 

s ostatnými komisármi. 
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Na účinné riešenie výziev v našom susedstve potrebujeme koordinovanú reakciu EÚ. Úzka spolu-

práca s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie je na zabezpečenie účinnej a súdržnej von-

kajšej činnosti EÚ nevyhnutná a prispeje k posilneniu globálnej úlohy EÚ, ktorá tak bude silnejšia, 

ucelenejšia, viditeľnejšia a účinnejšia. 

 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem úzko spolupracovať s vysokým predstavite-

ľom/podpredsedom Komisie s cieľom zabezpečiť komplementárnosť našej práce a účinnú koordiná-

ciu činností a stratégií EÚ. Vysokému predstaviteľovi/podpredsedovi Komisie budem pomáhať pri 

konsolidácii názorov členských štátov na kľúčové politické otázky týkajúce sa oblastí, ktoré patria 

do môjho portfólia. Bude si to vyžadovať pravidelnú a konštruktívnu spoluprácu, jasnú dohodu o pri-

oritách, ako aj spoluprácu a konzultácie na dennej báze. Predovšetkým vzhľadom na rokovania o roz-

šírení zabezpečím úzku koordináciu medzi rôznymi útvarmi Komisie s cieľom čo najlepšie podporo-

vať partnerské krajiny v ich reformnom úsilí a ich zosúlaďovaní s acquis EÚ. 

 

Chcel by som spolu s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie nadviazať na naše silné 

stránky, aby sme zabezpečili čo najväčší dosah a vplyv našich politík. Jednou z mojich prvých priorít 

bude podpora spoločnej vízie pre dôležité regióny v rámci môjho portfólia. Táto vízia bude usmer-

ňovať moje vzťahy s vysokým predstaviteľom/podpredsedom Komisie počas celého môjho funk-

čného obdobia. 

 

Budem zastupovať Komisiu na zasadnutiach Rady pre zahraničné veci a v prípade potreby budem 

koordinovať prítomnosť ďalších členov kolégia, ako sa uvádza v poverovacom liste zvolenej 

predsedníčky. 

 

Otázka č. 5 

Vzhľadom na budúcu generáciu nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (2021 – 2027), 

ako plánujete dosiahnuť zlepšenie v týchto oblastiach: 

  skutočná úloha Parlamentu pri strategickom riadení nástrojov (NDICI, IPA III) vrátane vy-

užívania delegovaných aktov na prijímanie strategických programových rozhodnutí a účasť 

Parlamentu na činnosti expertných skupín Komisie, ktoré vypracúvajú návrhy delegovaných 

aktov, 

  riadenie vrátane návrhu na vytvorenie horizontálnej riadiacej skupiny potenciálne pod vede-

ním PK/VP s cieľom zabezpečiť celkovú politickú koordináciu všetkých nástrojov na financo-

vanie vonkajšej činnosti, 

  zachovanie silnej podpory susedstva, a to aj v prípade, že by sa nástroj európskeho susedstva 

mal nahradiť jedným nástrojom pre vonkajšiu činnosť EÚ (NDICI). 

 

Účinná medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná pre efektívnosť a legitímnosť rozhodovania 

na úrovni EÚ. Zvolená predsedníčka von der Leyenová chce posilniť osobitný vzťah medzi Európ-

skym parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem pracovať na do-

siahnutí tohto cieľa. 

 

Zabezpečím, aby boli príslušné výbory zapojené do všetkých dôležitých činností, ktoré patria do mo-

jej pôsobnosti, a aby boli pred významnými udalosťami a kľúčovými rokovaniami informované. 

Chcem, aby sa naša finančná pomoc riadila týmto úprimným, intenzívnym a včasným politickým 

dialógom a medziinštitucionálnou spoluprácou. 
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Trialógy o nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráci (NDICI) a nástroji predvstu-

povej pomoci (IPA III) nám poskytnú možnosť diskutovať o rôznych návrhoch ako posilniť politické 

riadenie a zároveň zachovať medziinštitucionálnu rovnováhu stanovenú zmluvami. Jedným z mojich 

kľúčových cieľov v tejto diskusii bude zabezpečiť, aby si mechanizmy riadenia zachovali svoju efek-

tívnosť a tým umožnili, aby finančné nástroje plnili svoje ciele účinne, včas a zodpovedne. 

 

Naším cieľom v európskom susedstve je nadviazať skutočné partnerstvá založené na spoločných hod-

notách a spoločných cieľoch. Pri programovaní preto musí byť možné zohľadniť osobitné potreby 

partnerských krajín. 

 

Naše partnerstvá v susedstve majú rozhodujúci význam. Hlavnou náplňou mojej práce bude pokra-

čovať v urýchľovaní spolupráce s partnermi európskeho susedstva na výzvach a príležitostiach, ktoré 

pred nami stoja, s cieľom podporiť stabilitu, bezpečnosť a prosperitu v Európe a jej okolí. 

 

Susedstvo EÚ je veľmi rozmanité. Preto sú hlavnými zásadami európskej susedskej politiky diferen-

ciácia a zodpovednosť. Zásadný význam má aj flexibilita. Naše východné a južné susedstvo sú v sú-

časnosti nestabilnými a neistými regiónmi. Zároveň sú však regiónmi, ktoré poskytujú obrovské mož-

nosti a sú pre EÚ zaujímavé. Počas tohto funkčného obdobia Komisie budeme musieť byť pripravení 

reagovať na vyvíjajúcu sa situáciu v Sýrii, podporovať pevný záväzok EÚ voči územnej celistvosti 

Ukrajiny, podporovať prechod k demokracii v Alžírsku, pokračovať v našich komplexných partner-

stvách s Marokom a Tuniskom a podporovať reformy zamerané na rast v Gruzínsku. 

 

Na zachovanie osobitného vzťahu s našimi susednými krajinami potrebujeme štruktúru, ktorá bude 

nielen naďalej slúžiť našim politickým cieľom a prioritám v rámci európskeho susedstva, ale bude aj 

flexibilnejšia, aby sme pri riešení našich priorít mohli postupovať včasnejšie, efektívnejšie a ucele-

nejšie. Som presvedčený, že nový nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 

(NDICI), ktorý zachováva všetky špecifiká našej spolupráce so susedstvom, je tým najlepším spôso-

bom, ako tento cieľ dosiahnuť. V rámci tohto nástroja sa navrhuje, aby sa zvýšilo financovanie su-

sedstva a vyčlenila sa naň významná suma, ktorú možno zvýšiť vďaka značnej flexibilnej rezerve na 

riešenie vznikajúcich potrieb. Zahŕňa aj možnosti rozpočtovej flexibility, ktoré sa osvedčili v regióne 

subsaharskej Afriky, na ktorú sa v súčasnosti vzťahuje Európsky rozvojový fond. 

 

Otázka č. 6 

Aké budú vaše priority pri reforme susedskej politiky, a to aj pri zavedení ďalšieho rozlišova-

nia (politického, finančného atď.) na základe potrieb, zásluh a priorít EÚ, ako aj pri vykoná-

vaní podmienenosti, pokiaľ ide o ľudské práva? 

 

Už roky predstavuje európska susedská politika oveľa viac než len rámec na poskytovanie pomoci. 

Naša spolupráca s partnermi európskeho susedstva v jednotnom politickom rámci sa týkala politic-

kých, odvetvových a finančných aspektov. Máme pevný rámec, ktorý pomáha pri riešení spoločných 

záujmov a spoločných výziev EÚ a jej partnerov a slúži na uplatňovanie skutočnej spoločnej zodpo-

vednosti. 

 

Pokiaľ ide o stabilitu, odolnosť a prosperitu, je v záujme Európskej únie, aby si so všetkými krajinami 

susedstva udržiavala privilegovaný vzťah založený na našich kľúčových prioritách spolupráce v ob-

lasti demokracie, ľudských práv a dobrej správy vecí verejných, sociálno-ekonomického rozvoja, 

bezpečnosti a migrácie. 
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Som odhodlaný využívať výhody tohto rámca, rozvíjať príležitosti na spoluprácu a vždy, keď to bude 

možné, podporovať transformačné reformy, ktoré by výrazne posilnili naše spoločné záujmy. Ešte 

viac posilním zásadu diferenciácie v politike, aby sa zabezpečilo, že zostane relevantná pre každého 

z našich partnerov, pričom sa zároveň ochránia naše vlastné strategické záujmy. Naplno využijem 

možnosti na posilnenie nášho bilaterálneho a regionálneho zapojenia v budúcom viacročnom finanč-

nom rámci pomocou navrhovaného nového finančného nástroja. Tento nástroj počíta s ďalšou dife-

renciáciou a flexibilitou pri podpore EÚ pre partnerské krajiny, pričom zároveň zachováva špecific-

kosť susedskej politiky EÚ. 

 

Na začiatku môjho funkčného obdobia pokročím v práci na revízii a aktualizácii priorít partnerstva 

s našimi partnermi, a to najmä v južnom susedstve. Budem pri tom postupovať tak, aby som zabez-

pečil úplné uplatňovanie zásad diferenciácie a flexibility, a v súlade so záujmami EÚ. Pokiaľ ide 

o východné susedstvo, s našimi najvyspelejšími partnermi – Ukrajinou, Gruzínskom a Moldavskom 

– sa budem usilovať o užšiu odvetvovú spoluprácu, ktorá bude prebiehať flexibilne a na základe 

urýchleného vykonávania dohôd o pridružení a dohôd o prehĺbených a komplexných zónach voľného 

obchodu. Ako sa uvádza v poverovacom liste zvolenej predsedníčky Komisie, do polovice roku 2020 

predložím nový súbor dlhodobých politických cieľov Východného partnerstva na základe práve 

ukončených štruktúrovaných konzultácií o budúcnosti tohto partnerstva. 

 

Pri revidovaní priorít partnerstva bude kľúčovou prioritou, aby sme v týchto politických rámcoch ešte 

hlbšie zakotvili prvky ľudských práv, právneho štátu a demokracie. Zároveň by som rád zdôraznil, 

že podpora záujmu EÚ, ako sa vyžaduje v článku 21 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii, a záujmu part-

nerských krajín nie je v rozpore s programom založeným na hodnotách EÚ. Má zásadný význam, aby 

sa pokračovalo v rozvíjaní skutočných rovnocenných partnerstiev založených na spoločných záuj-

moch a aby sa zároveň pokračovalo v podpore univerzálnych zásad demokracie a ľudských práv pro-

stredníctvom politického dialógu. Stabilita samotnej EÚ je založená na demokracii, ľudských právach 

a právnom štáte. Tieto zásady a podpora reforiem v týchto oblastiach sú neoddeliteľnou súčasťou 

všetkých bilaterálnych politických partnerstiev v súlade s článkom 8 Zmluvy o Európskej únii. 

 

Komisia pravidelne posudzuje angažovanosť a dosahované výsledky partnerských krajín v tejto ob-

lasti a na krajiny, ktoré nespĺňajú požiadavky, môže uplatniť postupný a primeraný prístup, ktorý 

zahŕňa opatrenia od dočasného „zmrazenia“ platieb rozpočtovej podpory až po uplatnenie doložiek 

o odklade týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sú zahrnuté v dohodách EÚ o financovaní. Hoci poza-

stavenie podpory EÚ sa považuje za krajné riešenie, nie je vylúčené, ako sa ukázalo pri pozastavení 

finančnej pomoci sýrskym orgánom v roku 2011 alebo neskôr pri pozastavení operácií rozpočtovej 

podpory v Moldavsku. 

 

Kľúčový význam má uplatňovanie prísnej podmienenosti. Budem venovať osobitnú pozornosť tým 

mechanizmom, ktoré kladú dôraz na pozitívny vývoj v partnerských krajinách. V tejto súvislosti pod-

porujem návrh Komisie, aby sa pri novom nástroji susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolu-

práce zachoval prístup založený na stimuloch („viac za viac“) s cieľom odmeniť tých susedov EÚ, 

ktorí dosahujú pokrok v oblasti demokracie, ľudských práv, právneho štátu, spolupráce v oblasti mig-

rácie, hospodárskeho rozvoja a reforiem. Pri svojom konaní budem osobitne dbať na podporu prí-

stupu založeného na právach a podporu uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti. Budem využívať 

tematický program pre ľudské práva a demokraciu a našu podporu Európskej nadácii na podporu 

demokracie na zabezpečenie toho, aby nový nástroj viac prispieval k zakotveniu ľudských práv, pod-

pore obhajcov ľudských práv, podpore zraniteľných skupín, najviac ohrozených osôb a iných menšín 

a zabezpečeniu slobody médií a slobody prejavu. 
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Otázka č. 7 

Aké prioritné iniciatívy mienite prijať voči členským štátom s cieľom zabezpečiť, aby bola 

možná dôveryhodná perspektíva rozšírenia a mohlo sa napredovať v súlade so zmluvami, ko-

danskými kritériami a rokovacím rámcom? Ste pripravený preskúmať metodiku zberu údajov 

pre správy o pokroku a predstaviť inú štruktúru, ktorá by umožnila lepšie porovnanie odvetví 

a politík príslušných krajín? 

 Podrobnejšie, aké konkrétne kroky by ste podnikli, ak by krajina zapojená do procesu 

rozširovania prijala opatrenia alebo uplatňovala politiky, ktoré nie sú v súlade alebo zlučiteľné 

s acquis, hodnotami a zásadami EÚ, najmä pokiaľ ide o demokraciu, právny štát vrátane ne-

závislosti súdnictva a boj proti korupcii? 

 O akých iniciatívach by sa v tejto súvislosti dalo uvažovať s cieľom oživiť prístupový 

proces a presadzovať zásadné reformy v pristupujúcich krajinách, najmä v oblasti súdnictva, 

právneho štátu a slobody médií? Aké iniciatívy by sa mohli v prípade potreby navrhnúť na 

posilnenie politického dialógu medzi opozíciou a vládnucimi stranami v pristupujúcich kraji-

nách? Aké politické nástroje by sa mohli použiť na podporu a zlepšenie fungovania národných 

parlamentov v pristupujúcich krajinách, aby sa posilnila ich úloha v prístupovom procese? 

Ako by ste posúdili pripomienky, ktoré vyslovil predseda vlády vašej krajiny na 7. samite Tur-

kickej rady v Baku, z hľadiska vášho portfólia a oblasti pôsobnosti? Mohli by ste sa k týmto 

pripomienkam vyjadriť z hľadiska európskej politiky rozširovania a európskej susedskej poli-

tiky, ako aj z vášho postavenia komisára? 

 

Pokiaľ ide o proces rozširovania na západný Balkán, zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová 

ma v poverovacom liste jednoznačne poverila úlohou zabezpečiť, aby sa v najbližších piatich rokoch 

zachoval a urýchlil pokrok, a to prostredníctvom hodnotenia každej kandidátskej krajiny na základe 

zásluh, čím sa zachová dôveryhodná perspektíva budúceho pristúpenia. Takisto objasnila, že Komisia 

podporí návrhy na začatie rokovaní o rozšírení so Severomacedónskou republikou a Albánskou 

republikou. Poverila ma aj prácou na urýchlení štrukturálnych a inštitucionálnych reforiem 

s výrazným zameraním na základné princípy právneho štátu, hospodársky rozvoj a reformy verejnej 

správy. 

 

Oslovím všetky členské štáty s cieľom v plnej miere ich zapojiť do dosahovania týchto cieľov. 

Pozíciu zvolenej predsedníčky v plnej miere podporujem a mám v úmysle ju v plnom rozsahu 

uplatňovať v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou. 

 

Členské štáty opakovane zdôraznili svoj záväzok voči európskej perspektíve krajín západného Bal-

kánu na najvyššej úrovni. Podmienky pristúpenia k Európskej únii, ktoré sú založené na zmluvách 

a kodanských kritériách, sú jasné. 

To isté platí pre proces rozširovania a pre očakávania krajín, ktoré sa o členstvo v EÚ uchádzajú, 

pričom členské štáty sa zhodujú na tom, že tento proces je založený na prísnych a spravodlivých 

podmienkach a na zásade vlastných zásluh. 

 

V roku 2018 prijala Komisia stratégiu s názvom „Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre krajiny 

západného Balkánu“ a väčšia angažovanosť EÚ v tejto oblasti, v ktorej načrtla, že na naplnenie tejto 
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perspektívy je potrebné sústavné úsilie a nezvratné reformy. Pokrok na ceste do Európy je procesom 

založeným na cieľoch a zásluhách. Závisí od konkrétnych výsledkov, ktoré dosiahne každá jednotlivá 

krajina. Preto je dôležité, aby EÚ prejavila uznanie tam, kde je to zaslúžené. Počas svojho funkčného 

obdobia budem spolu s členskými štátmi neúnavne pracovať na tom, aby to tak bolo. Musíme uznať, 

že existujú krajiny, napríklad Albánsko a Severné Macedónsko, ktoré dosiahli pozoruhodný pokrok 

v zložitých reformách a spĺňajú podmienky stanovené na začatie rokovaní. Začatie prístupových ro-

kovaní s týmito krajinami by malo byť stimulom pre reformné úsilie v iných častiach tohto regiónu 

a zdrojom novej dôvery v perspektívu rozšírenia. Pokiaľ ide o Turecko, Rada pre všeobecné záleži-

tosti 18. júna 2019 dospela k záveru, že „prístupové rokovania s Tureckom sa […] v podstate zasta-

vili a o otvorení alebo uzatvorení ďalších kapitol nie je možné uvažovať“. 

 

Komisia už má pevný základ pre svoje posúdenia vo výročných správach. Vďaka metodike podávania 

správ sa okrem podávania správ o pokroku kladie dôraz aj na skutočný súčasný stav či úroveň pri-

pravenosti na členstvo. Podávanie správ je harmonizované a má jasnú stupnicu hodnotenia, ktorá 

umožňuje každej krajine jasne vidieť, ako sa jej darí v kľúčových oblastiach. Zvyšuje sa tak transpa-

rentnosť procesu, vďaka čomu môžu občania a občianska spoločnosť jednoduchšie zhodnotiť re-

formy. Metodiku privítali tak členské štáty, ako aj Európsky parlament. 

 

Pokiaľ ide o identifikáciu a riešenie porušení základných hodnôt, balík týkajúci sa rozširovania vecne 

a spravodlivo posudzuje pokrok alebo jeho nedostatok a poskytuje konkrétne odporúčania na nápravu 

nedostatkov. Komisia monitoruje opatrenia nadväzujúce na tieto odporúčania pomocou zaužívaných 

nástrojov, ako sú schôdze výboru pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v rámci dohôd o stabilizá-

cii a pridružení alebo partnerské preskúmania. Pri krajinách rokujúcich o pristúpení nám ochranné 

ustanovenia rokovacieho rámca – tzv. doložky o nerovnováhe – umožňujú zastaviť ďalšiu prácu na 

iných rokovacích kapitolách, ak pokrok dosiahnutý v rámci kapitol týkajúcich sa právneho štátu (ka-

pitola 23 o súdnictve a základných právach a kapitola 24 o spravodlivosti, slobode a bezpečnosti) vý-

razne zaostávajú za celkovým pokrokom v rokovaniach. V prípade potreby bez váhania rozhodnem 

o zastavení technickej práce na rokovaniach v rámci iných kapitol vrátane odmietnutia odporúčania 

na otvorenie a/alebo uzatvorenie iných kapitol až dovtedy, kým sa táto nerovnováha nevyrieši. 

 

Samozrejme, rokovania môžeme pozastaviť aj v prípade závažného a pretrvávajúceho porušovania 

zásad slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu. 

 

Postarám sa o to, aby sme využívali našu významnú finančnú podporu ako nástroj na stimulovanie 

výsledkov a aby sme v prípade potreby sankcionovali nedostatok reforiem alebo presmerovali fi-

nančné prostriedky, napríklad na občiansku spoločnosť. Návrh Komisie v budúcom nariadení o ná-

stroji predvstupovej pomoci III jednoznačnejšie ponúka možnosť prispôsobiť rozsah a intenzitu fi-

nančnej pomoci na základe výkonnosti a angažovanosti našich partnerov v kľúčových oblastiach. 

 

Účinné fungovanie národných parlamentov je nevyhnutnou súčasťou politických kritérií, ktoré musia 

splniť všetky kandidátske krajiny na to, aby sa stali členským štátom EÚ. Vzhľadom na zložitosť 

reformných procesov, ktoré krajiny potrebujú na splnenie požiadaviek na členstvo v EÚ, je nesmierne 

dôležité, aby boli národné parlamenty zodpovedné, účinné, transparentné a prístupné svojim zlož-

kám. Som odhodlaný pokračovať v podpore úlohy národných parlamentov v prístupových rokova-

niach a podporovať posilňovanie ich kapacít, pričom sa budem spoliehať aj na cenné odborné znalosti 

Európskeho parlamentu v tejto oblasti. 

 

Prístupový proces je dnes prísnejší a zložitejší ako v minulosti. Úspech pri upevňovaní právneho štátu 

a demokratických hodnôt však v konečnom dôsledku závisí od politickej vôle a prekonávania inšti-

tucionálneho odporu v prijímajúcich krajinách. Ak dôjde k porušeniu základných hodnôt, ktoré sú 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the-enlargement-process_sk.pdf
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ústredným prvkom prístupového procesu, bez váhania využijem všetky dostupné nástroje na podporu 

dodržiavania takýchto hodnôt a pokúsim sa vyriešiť akékoľvek nedostatky. 

 

Maďarský predseda vlády načrtol vo svojom prejave v Baku politické priority Maďarska vo vzťahu 

k členom Turkickej rady. Ako som už uviedol, mojím jediným cieľom vo funkcii komisára je plniť 

politické priority Európskej únie vo vzťahu k partnerom zapojeným do procesu rozširovania 

a partnerom zo susedstva, vypracovávať a vykonávať politiky týkajúce sa západného Balkánu, ako 

aj východného a južného susedstva, podľa európskeho vzoru. Tieto európske politické priority 

odrážajú záujem Európskej únie ako celku a vychádzajú z príspevkov Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie. 

 

Ak budem potvrdený vo funkcii, zaväzujem sa plne dodržiavať pravidlá týkajúce sa fungovania Eu-

rópskej komisie, a to najmä tie, ktoré sa týkajú komisárov. Svoju funkciu budem vykonávať vo vše-

obecnom záujme Európskej únie v súlade s článkom 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii. Svoju funk-

ciu komisára budem vykonávať nezávisle; nebudem žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády ani 

inej inštitúcie, orgánu, úradu ani subjektu v súlade s článkom 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 

Ďalej sa takisto zaväzujem plne dodržiavať povinnosti stanovené v článkoch 245 a 339 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie a v kódexe správania členov Komisie. 

 

 

 

 

 

 

 


