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DODATEČNÉ OTÁZKY 
PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Olivér VÁRHELYI 
NOMINOVANÝ KANDIDÁT NA KOMISAŘE PRO SOUSEDSTVÍ A ROZŠÍŘENÍ 

 

 

1) Cítíte se být ve výkonu svých budoucích úkolů jako komisař vázán nebo ovlivněn 

výroky předsedy vlády Vaší země o Vaší úloze, včetně výroků učiněných na Turkické 

radě v Baku dne 15. října 2019, a jak byste posuzoval situaci, kdyby vláda některého 

z členských států EU udělila azyl odsouzenému bývalému premiérovi kandidátské země?  

 

Mým jediným cílem ve funkci komisaře je realizovat politické priority Evropské unie ve vztahu 

ke všem partnerům zapojeným do procesu rozšiřování a partnerům ze sousedních zemí a pod 

vedením vysokého představitele/místopředsedy a v plně kolegiálním a pravém evropském 

duchu vypracovávat a provádět politiky na západním Balkáně i v zemích východního a jižního 

sousedství.   

 

Nebudu tedy vázán ani nijak ovlivněn výroky či postoji premiéra jakékoli země ani žádného 

jiného zástupce jakékoli vlády. 

 

Komisaři musí podporovat obecný zájem Evropské unie jako celku, musí zajišťovat 

uplatňování práva Evropské unie a jsou zcela nezávislí na jakékoli vládě nebo jiné instituci. 

 

Komisaři nezastupují žádnou vládu ani žádný členský stát. Nezodpovídají se vládě svého 

členského státu ani členskému státu jako celku. 

 

Jsou odpovědní předsedovi Komise a Evropskému parlamentu. 

 

Tyto skutečnosti jsou jasně stanoveny ve Smlouvách a v Kodexu chování komisařů. 

 

Jsem si toho plně vědom, a pokud se rozhodnete mou nominaci na komisaře potvrdit, jsem plně 

odhodlán těmto vysokým očekáváním při plnění svých každodenních povinností dostát. 

 

Nebudu vyslancem konkrétní země, ale zástupcem Evropské komise ve vztahu k našim 

sousedním zemím. 

 

Plnit tyto úkoly pro mne bude čest a budu tak činit s velkou odpovědností. 

 

Moje odpověď na otázku je proto velmi jasná – nebudu vázán ani nijak ovlivněn výroky či 

postoji premiéra jakékoli země ani žádného jiného zástupce jakékoli vlády.  

 

Citované evropské politické priority odrážejí zájem celé Evropské unie a vycházejí z příspěvků 

Evropského parlamentu, Rady, členských států a Evropské komise. Vztahy s Ázerbájdžánem 

a Tureckem budou samozřejmě důležitou součástí mého portfolia. EU je klíčovým obchodním 

partnerem Ázerbájdžánu a podporuje hospodářskou diverzifikaci a reformy zaměřené na 

zlepšení podnikatelského prostředí. Rovněž máme společný zájem o spolupráci v oblasti 

energetiky. Nebudu však váhat řešit otázky stavu lidských práv v Ázerbájdžánu, např. otázky 

politických vězňů a svobody shromažďování a projevu, a hodlám na tyto problémy 

upozorňovat jak veřejně, tak přímo u ázerbájdžánských orgánů na nejvyšších úrovních. Totéž 



platí i v případě Turecka. Turecko je pro EU důležitým partnerem a o účinnou spolupráci s 

touto zemí máme velký zájem. To mi však nebude bránit v tom, abych nezaujal jednoznačný 

postoj k takovým otázkám, jako je vážné nedodržování zásady právního státu a základních 

svobod, protiprávní vrtné činnosti ve Středozemním moři nebo vojenský útok v Sýrii. Rovněž 

budu nadále důrazně podporovat občanskou společnost.  

 

Posuzování individuálních žádostí o azyl a rozhodování o těchto žádostech je úkolem 

členských států, které tak musí činit plně v souladu s právními předpisy EU a s mezinárodními 

úmluvami. Právní stát je základní zásadou Evropské unie, která platí jak pro členské státy, tak 

pro kandidátské země. Očekávám, že všechny dotčené strany budou jednat výhradně v souladu 

s příslušnými pravidly a bez jakýchkoli projevů politizace.  

 

Jakékoli příslušné záležitosti jsem připraven projednávat ve Výboru pro zahraniční věci v 

rámci pravidelných a dobře fungujících výměn názorů, které hodlám rozvíjet v průběhu celého 

svého mandátu. Zasedání tohoto výboru se budu účastnit pravidelně a tak často, jak to bude 

nutné.  

 

2) Jaký je Váš názor na doporučení Evropského parlamentu, aby byl vytvořen režim 

cílených sankcí v případě porušování lidských práv, o němž nyní jedná Rada, a jak 

přispějete k jeho rychlému přijetí?  

 

Vítám usnesení Parlamentu a probíhající diskuse v Radě ohledně globálního režimu sankcí EU 

v souvislosti s lidskými právy. Jedná se o důležité téma. EU v posledních letech již přijala dva 

významné horizontální režimy sankcí, konkrétně režim omezujících opatření proti používání a 

šíření chemických zbraní a omezující opatření proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii 

nebo její členské státy. Horizontální režim sankcí v oblasti lidských právy by mohl být dalším 

krokem, jenž by vedle možností, které již v rámci geografických sankčních režimů existují, 

poskytl EU další nástroj k řešení otázky porušování lidských práv. 

 

Hlavním cílem takového přístupu však musí být to, aby poskytoval přidanou hodnotu vnějším 

vztahům Unie a posiloval je a aby přispíval ke globálnímu prosazování lidských práv a zároveň 

odrazoval od jejich porušování. Má-li tedy být režim sankcí účinný, musí být dobře zacílený a 

právně spolehlivý. Musel by zohledňovat různé parametry a kritéria. Probíhající proces v Radě 

umožňuje důkladné uvážení a podrobné posouzení přidané hodnoty a dopadu těchto režimů i 

jejich vzájemné interakce s jinými nástroji v oblasti vnějších vztahů. Komise je do tohoto 

procesu v plné míře zapojena a bude nadále aktivně přispívat do diskusí. 

  

Chápu, že v této fázi stále mezi členskými státy existují značné neshody, což má zásadní 

význam, neboť přijetí takového režimu by vyžadovalo jednomyslný souhlas Rady.  

 

V rámci sboru členů Komise převezme za sankční politiku v souladu s pověřovacími listinami 

zvláštní odpovědnost vysoký představitel / místopředseda Komise Josep Borrell a výkonný 

místopředseda Valdis Dombrovskis. Jako člen sboru komisařů jsem nicméně připraven 

podpořit návrh nařízení Rady podle článku 215 SFEU, pokud rozhodnutí o zavedení režimu 

sankcí EU v oblasti lidských práv podpoří Rada.  

 

3) Pokud by přistupující země omezovala prostor pro opoziční strany, téměř úplně 

ovládala mediální prostor v zemi, nutila soudce k předčasnému odchodu do důchodu a 

omezovala akademické svobody a nebojovala proti organizované trestné činnosti 

a korupci, co byste jako příslušný komisař doporučil ve zprávě o pokroku? 



 

Jako komisař mám jediný cíl, a to je provádění politiky Evropské unie. V souladu s politikou 

rozšíření EU zajistím, abychom i nadále upřednostňovali princip „základní zásady na prvním 

místě“. To znamená, že se budeme i v budoucnu zaměřovat na podporu zemí zapojených do 

procesu rozšíření v jejich úsilí o posílení právního státu, včetně reformy soudnictví a 

základních práv, v boji proti korupci a organizovanému zločinu, v úsilí o řádné fungování 

demokratických institucí a provádění reformy veřejné správy.  

 

Budu naléhat na vlády, aby zajistily opozici možnost plně vykonávat svoji úlohu a zapojit se 

do demokratických procesů. Rovněž bych vyzval opoziční strany, aby plnily svoji ústavní 

úlohu a jednaly v tomto rámci jako zástupci svých voličů.  

 

Pokud jde o otázku nucení soudců k předčasnému odchodu do důchodu, Evropský soudní dvůr 

rozhodl, že to je v rozporu s právem EU. Vyzývám proto země zapojené do procesu rozšíření, 

aby podnikly všechny nezbytné kroky k zajištění souladu s acquis. 

 

Ochrana svobody projevu a sdělovacích prostředků je klíčovou výzvou. Na vzestupu jsou 

politické zásahy do sdělovacích prostředků, ekonomický tlak, a co je nejhorší, i případy násilí 

a zastrašování. V těchto důležitých otázkách budu naléhat na příslušné orgány, a to veřejně, v 

rámci našeho politického dialogu, ve zprávách o jednotlivých zemích i při podpoře konkrétních 

reforem.  

 

Mezinárodní právo rovněž vyžaduje, aby státy respektovaly akademickou svobodu, což je 

zásada založená na řadě základních a široce přijímaných lidských práv. Využiji nástrojů, které 

má Komise k dispozici, aby země zapojené do procesu rozšíření tuto důležitou zásadu 

dodržovaly.  

 

V zemích zapojených do procesu rozšíření se stále objevují případy rozsáhlé korupce a 

organizované trestné činnosti. Jako odpovědný komisař budu trvat na tom, aby země zapojené 

do procesu rozšíření provedly komplexní a rozhodné kroky k odstranění těchto jevů. 

Dosahování dobrých výsledků při vyšetřování, stíhání a odsuzování v případech organizované 

trestné činnosti a korupce, a to i na vysoké úrovni, bude pro postup na cestě do Evropy klíčové.   

 

Pokrok ve všech těchto oblastech má i nadále zásadní význam pro splnění kodaňských kritérií 

pro přistoupení; jde o zásadní průřezové otázky, které, budou-li náležitě řešeny, umožní 

kandidátským zemím převzít a plně dodržovat závazky vyplývající z členství. Měli bychom 

našim partnerům v regionu v souladu s našimi silnými politickými závazky i nadále poskytovat 

podporu finanční i politickou. Zajistím, že budeme v našich zprávách o jednotlivých zemích 

stále pozorně monitorovat všechny otázky týkající se právního státu a v případě nedostatečného 

pokroku vyvíjet na země zapojené do procesu rozšíření tlak, aby přijaly nezbytná opatření k 

řešení nedostatků. V případě zemí, které jednají o kapitole 23 (soudnictví a základní práva) a 

kapitole 24 (právo, svoboda a bezpečnost), nebudu váhat využít dostupných nástrojů pro 

podnícení reforem, včetně případného uplatnění doložky nerovnováhy v rámcích pro jednání.  

 

4) Vzhledem k Vašim výrokům o tom, že ve vztahu k zemím jižního sousedství 

upřednostňujete hospodářský rozvoj, zahraniční investice a řízení migrace, jakou 

podporu budete poskytovat občanské společnosti v partnerských zemích? Zavazujete se 

pozastavit poskytování pomoci v podobě rozpočtové podpory vládám, které porušují 

lidská práva, mimo jiné práva obránců lidských práv, práva migrantů a uprchlíků 

a práva náboženských menšin?  



 

Občanská společnost zůstává klíčovým partnerem ve všech zemích jižního sousedství. V tomto 

ohledu budu pokračovat v našem regionálním dialogu s partnery z řad občanské společnosti a 

posilovat ho prostřednictvím Fóra občanské společnosti v zemích jižního sousedství.  

 

Navážu rovněž na naše úsilí o vytvoření příznivého prostředí pro organizace občanské 

společnosti pomocí politického dialogu s partnerskými vládami, a to zejména v zemích, kde je 

prostor pro občanskou společnost nejomezenější.  

 

Specifické programy pro budování kapacit budou i nadále zásadním způsobem přispívat k 

posilování odpovědnosti orgánů veřejné moci a prosazování lidských práv, zvyšování 

odolnosti a účasti na místní úrovni, jakož i k odborné přípravě mladých vedoucích 

představitelů.  

 

Tímto přístupem, který spočívá v pokračujícím dialogu a budování kapacit občanské 

společnosti, budeme moci využít potenciálu občanské společnosti k rozvoji strategické vize 

regionu a k podpoře růstu podporujícího začlenění a hospodářského rozvoje, stability, míru a 

demokratické správy věcí veřejných. 

 

Budu využívat modality rozpočtové podpory a jejího pákového efektu v rámci politického 

dialogu, abych zajistil, že bude naše pomoc i nadále v souladu s našimi závazky k základním 

hodnotám. Domnívám se, že EU by měla být připravena přiměřeným a progresivním způsobem 

reagovat na jakékoli závažné zhoršení situace, včetně porušování lidských práv, a to v zemích 

jižního sousedství i mimo ně. Ve velmi závažných případech může být nezbytné okamžité 

pozastavení. Cílem by mělo být dosažení co nejlepšího výsledku při obraně a prosazování 

základních hodnot.   

 

Závazky v oblasti lidských práv a jejich dodržování ze strany partnerských zemí budou i nadále 

klíčovým ukazatelem při našem rozhodování o nových operacích rozpočtové podpory. Budu 

pokračovat v jejich pravidelném sledování, a to i prostřednictvím politického monitorování, 

které poskytují naše delegace, společně s našimi členskými státy.  

 

U probíhajících operací budu zvažovat celou řadu alternativních opatření, která mohou být 

využita k prosazování základních hodnot a umožňují vyváženou reakci. Při své činnosti budu 

v prvé řadě prosazovat přístup založený na právech, a to i v otázkách rozpočtové podpory. 

Pokud se vyskytnou obavy, měl by být první reakcí posílený politický dialog s cílem dohodnout 

především možný plán s krátkodobými podmínkami pro obnovení důvěry. Naše reakce vůči 

zemím, které nedodržují své závazky, bude i nadále postupná, od dočasného „zmrazení“ plateb 

rozpočtové podpory až po uplatňování doložek o ochraně lidských práv v dohodách EU o 

financování. 

 

Rád budu o těchto tématech jednat podrobně s výborem AFET v rámci našich pravidelných a 

dobře fungujících setkání.  

 

5) Jakou výši by měla podle Vašeho názoru mít podpora z NPP pro země západního 

Balkánu? Zavazujete se k podpoře stanoviska, že akty v přenesené pravomoci by měly 

být používány jak pro aktualizaci příloh, tak i pro přijímání strategických programových 

dokumentů v rámci budoucích nástrojů pro financování vnější činnosti (NDICI/IPA)? 

Myslíte si, že by se měla snížit finanční podpora z NPP a z jiných zdrojů, kterou dostává 



Turecko? Jaké jsou Vaše plány ohledně zmírnění a oslabení vnějších vlivů v zemích 

západního Balkánu?  

 

Domnívám se, že návrh Komise věnovat v souvislosti s novým víceletým finančním rámcem 

na období 2021–2027 značné finanční prostředky (14,5 miliardy EUR) na nástroj předvstupní 

pomoci III (NPP III) umožní zemím západního Balkánu sledovat a splnit cíle strategie pro 

západní Balkán z roku 2018 a bude díky němu možné reagovat i na vývoj potřeb v souvislosti 

s Tureckem.   

 

Jak již při slyšení zaznělo, jsem odhodlán otevřeně, transparentně a konstruktivně 

spolupracovat s Evropským parlamentem. Proto bude jednou z mých hlavních priorit ve funkci 

komisaře dohlédnout spolu s vysokým představitelem/místopředsedou Komise a komisařkou 

pro mezinárodní partnerství na to, abychom dosáhli nejvhodnějšího ujednání s ostatními 

orgány, a to v plném souladu se Smlouvami. Takové ujednání by mělo umožnit řádnou 

parlamentní kontrolu řízení NPP III a nástroje pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní 

spolupráci (NDICI). Trvám především na tom, že s Evropským parlamentem je třeba vést 

náležité a pravidelné strategické diskuse o situaci všech partnerů v mém portfoliu a o podpoře, 

jakou jim EU poskytuje, a já budu vždy připraven se těchto diskusí aktivně účastnit. 

 

EU v posledních letech svou pomoc Turecku již výrazně snížila. Od roku 2017 se oproti 

původním plánům jedná o více než 1,2 miliardy EUR. Naše zbývající pomoc se správně 

zaměřuje na podporu nezávislé a dynamické občanské společnosti, včetně obránců lidských 

práv, a na podporu mezilidských kontaktů (mj. zejména mezi studenty a výzkumnými 

pracovníky), jakož i na klíčové politiky, jako je změna klimatu nebo ochrana životního 

prostředí. Výši prostředků, kterou Komise zařadila do svého návrhu rozpočtu na rok 2020, 

tj. 250 milionů EUR, považuji v tomto ohledu za odpovídající. Pokud by se však v Turecku 

nadále výrazně zhoršovala situace v oblasti právního státu a základních svobod, přikláněl bych 

se k tomu, abychom společně přikročili k dalším škrtům v rozpočtu nástroje předvstupní 

pomoci. V této souvislosti podotýkám, že jsem samozřejmě plně obeznámen s usneseními 

Evropského parlamentu. Zároveň je třeba říci, že podpora, kterou EU poskytuje uprchlíkům v 

Turecku a která se v současnosti provádí prostřednictvím specializovaného nástroje, by měla 

být i nadále oddělena. 

 

V měnícím se světě, v němž někteří klíčoví spojenci a partneři EU zpochybňují multilaterální 

řád postavený na pravidlech, je o to důležitější, aby EU prosazovala společný pohled a sladila 

své zájmy s partnery. Aby se nám podařilo oslabit vnější vlivy na západním Balkáně, musíme 

především pokročit s prováděním strategie Komise pro západní Balkán a pomocí hodnověrné 

a spravedlivé politiky rozšíření přiblížit partnery ze západního Balkánu modelu EU a jeho 

hodnotám. Provedením zásadních reforem a zajištěním souladu s pravidly, normami a 

politikami EU se zvýší odolnost zemí procesu rozšíření vůči vnějším zásahům a zároveň se 

dosáhne toho, že veškeré hospodářské činnosti financované ze zahraničí budou v plném 

souladu s nezbytnými pravidly a závazky vůči EU. 

 

Podstatné je, aby byla EU vnímána jako silný politický partner a zdaleka nejvýznamnější 

ekonomický investor a dárce, jímž v tomto regionu skutečně jsme. Veřejné mínění na západním 

Balkáně je Unii i další integraci obecně nakloněno, ale přítomnost třetích zemí i dezinformací 

ve veřejném prostoru narůstá. Aby se nám podařilo tyto trendy zmírnit a omezit jejich vliv, 

bude Komise nadále úzce spolupracovat se třemi pracovními skupinami ESVČ pro strategickou 

komunikaci (východní, jižní a západní Balkán), přičemž se zaměří na zlepšení viditelnosti EU, 

podporu sdělovacích prostředků a boj proti dezinformacím. Mandát ESVČ se velmi konkrétně 



orientuje na dezinformační stránku věci, kdežto Komise svou strategickou komunikaci v 

zemích procesu rozšíření a v zemích sousedících s EU staví na pozitivních zprávách a 

tematických kampaních o Unii a jejích politikách, a dokládá tak vliv a přínosy, které občanům 

a podnikům v partnerských zemích z našich opatření plynou. Komise rovněž podporuje 

nezávislé a profesionální sdělovací prostředky a financuje opatření ve prospěch svobody a 

plurality médií, mám na mysli například opatření prováděná Evropskou nadací pro demokracii. 

V těsné spolupráci s vysokým představitelem/místopředsedou Komise budu intenzivněji 

usilovat o lepší viditelnost EU, zajištění společné značky pro její činnost a o spolupráci se 

sdělovacími prostředky, neboť jejich zásluhou si lidé v partnerských zemích Unie a jejích 

aktivit více všímají.  

 

Těším se, že uvedenou problematiku podrobněji projednáme v rámci naší pravidelné a dobře 

fungující výměny názorů s Výborem pro zahraniční věci.  

 

 


