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1) Cítite sa pri výkone vašich budúcich úloh komisára viazaný alebo ovplyvňovaný 

vyjadreniami vášho predsedu vlády o vašej úlohe vrátane vyjadrenia, ktoré odznelo 

na Turkickej rade v Baku 15. októbra 2019, a ako by ste hodnotili, keby niektorá vláda 

EÚ udelila azyl nejakému bývalému predsedovi vlády krajiny zapojenej do procesu 

rozširovania, ktorý bol odsúdený? 

 

Mojím jediným cieľom vo funkcii komisára je plniť politické priority Európskej únie vo vzťahu 

ku všetkým partnerom zapojeným do procesu rozširovania a partnerom zo susedstva 

a vypracúvať a vykonávať politiky týkajúce sa západného Balkánu, ako aj východného 

a južného susedstva pod vedením vysokého predstaviteľa/podpredsedu Komisie a v duchu 

úplnej kolegiality a skutočných európskych hodnôt. 

 

Nebudem teda viazaný ani ovplyvňovaný vyjadreniami či stanoviskami predsedu vlády žiadnej 

krajiny ani iných zástupcov žiadnej vlády. 

 

Komisári musia presadzovať všeobecný záujem Európskej únie ako celku, musia zabezpečovať 

uplatňovanie práva Európskej únie a sú úplne nezávislí od akejkoľvek vlády alebo inej 

inštitúcie. 

 

Komisári nie sú zástupcami žiadnej vlády ani členského štátu. Nezodpovedajú sa vláde svojho 

členského štátu ani svojmu členskému štátu ako takému. 

 

Zodpovedajú sa predsedovi, resp. predsedníčke Komisie a Európskemu parlamentu. 

 

Tak je to jasne stanovené v zmluvách a v kódexe správania členov Komisie. 

 

Tejto skutočnosti som si plne vedomý, a ak sa rozhodnete potvrdiť ma vo funkcii, som plne 

odhodlaný naplniť tieto vysoké očakávania pri každodennom výkone úloh komisára. 

 

Nebudem vyslancom konkrétnej krajiny, ale zástupcom Európskej komisie vo vzťahu k našim 

susedným krajinám. 

 

Bude mi cťou vykonávať tieto úlohy, a zároveň to bude veľká zodpovednosť. 

 

Moja odpoveď na túto otázku je preto veľmi jasná: nebudem viazaný ani ovplyvňovaný 

vyjadreniami či stanoviskami predsedu vlády žiadnej krajiny ani iných zástupcov žiadnej 

vlády. 

 

Uvedené európske politické priority odrážajú záujem Európskej únie ako celku a vychádzajú 

z príspevkov Európskeho parlamentu, Rady a členských štátov a Európskej komisie. Dôležitou 

súčasťou môjho portfólia budú, samozrejme, vzťahy s Azerbajdžanom a s Tureckom. EÚ je 

kľúčovým obchodným partnerom Azerbajdžanu, podporuje hospodársku diverzifikáciu 

a reformy zamerané na zlepšenie podnikateľského prostredia. Takisto máme spoločný záujem 



spolupracovať v oblasti energetiky. Nebudem sa však zdráhať jasne pomenovať situáciu 

v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane a nastoľovať relevantné otázky, napr. v súvislosti 

s politickými väzňami a slobodou zhromažďovania a prejavu, a to tak verejne, ako aj priamo 

s azerbajdžanskými orgánmi na najvyššej úrovni. To isté platí aj pre Turecko. Turecko je 

dôležitým partnerom EÚ a máme veľký záujem o účinnú spoluprácu s touto krajinou. To mi 

však nebude brániť jednoznačne sa vyjadrovať k otázkam, ako je výrazné zhoršenie, pokiaľ ide 

o dodržiavanie zásady právneho štátu a základných slobôd, protiprávne vrtné práce 

v Stredozemnom mori alebo vojenský zásah v Sýrii. Budem pokračovať aj v silnej podpore 

občianskej spoločnosti. 

 

Je úlohou členských štátov, aby preskúmali jednotlivé žiadosti o azyl a rozhodli v plnom 

súlade s právnymi predpismi EÚ a medzinárodnými dohovormi. Právny štát je základnou 

zásadou Európskej únie, ktorá platí pre členské štáty, ako aj pre kandidátske krajiny. 

Očakávam, že všetky dotknuté strany budú konať v striktnom súlade s príslušnými pravidlami 

a bez politizácie. 

 

O všetkých dôležitých záležitostiach som pripravený diskutovať s Výborom pre zahraničné 

veci (AFET) v rámci pravidelnej a nepretržitej výmeny názorov, ktorú mám v úmysle 

podporovať počas celého svojho mandátu. Pred výborom budem vystupovať pravidelne a tak 

často, ako bude treba. 

 

2) Aký máte názor na odporúčanie Európskeho parlamentu, aby bol prijatý cielený režim 

sankcií v oblasti ľudských práv, o ktorom sa v súčasnosti rokuje v Rade, a ako prispejete 

k jeho rýchlemu prijatiu? 

 

Vítam uznesenie Parlamentu a prebiehajúcu diskusiu v Rade o globálnom režime sankcií EÚ 

v oblasti ľudských práv. Ide o dôležitú tému. EÚ už v posledných rokoch prijala dva dôležité 

horizontálne režimy sankcií, a to režim reštriktívnych opatrení proti používaniu a šíreniu 

chemických zbraní a reštriktívne opatrenia proti kybernetickým útokom, ktoré ohrozujú Úniu 

alebo jej členské štáty. Horizontálny režim sankcií v oblasti ľudských práv by mohol byť 

ďalším krokom, ktorý by EÚ poskytol dodatočný nástroj na riešenie porušovania ľudských 

práv nad rámec možností, ktoré už existujú v rámci geografických režimov sankcií. 

 

Hlavným cieľom takéhoto prístupu však musí byť to, aby vonkajším vzťahom Únie poskytoval 

pridanú hodnotu a posilňoval ich a aby pomáhal pri presadzovaní ľudských práv na celom svete 

a zároveň odrádzal od ich porušovania. Preto ak má byť akýkoľvek režim sankcií účinný, musí 

byť dobre cielený a právne spoľahlivý. Museli by sa zohľadniť rôzne parametre a kritériá. 

Prebiehajúci proces v Rade umožňuje dôkladné zváženie a podrobné posúdenie pridanej 

hodnoty a vplyvu takýchto režimov, ako aj ich vzájomného pôsobenia s ďalšími nástrojmi 

v oblasti vonkajších vzťahov. Komisia je do tohto procesu v plnej miere zapojená a ja budem 

aj naďalej do týchto diskusií aktívne prispievať. 

 

Podľa mojich informácií existujú v tejto fáze medzi členskými štátmi stále značné nezhody, čo 

má zásadný význam, keďže prijatie takéhoto režimu by si v súčasnosti vyžadovalo 

jednomyseľný súhlas Rady. 

 

V rámci kolégia a v súlade s príslušnými poverovacími listami prevezmú osobitnú 

zodpovednosť za politiku sankcií vysoký predstaviteľ/podpredseda Borrell a výkonný 

podpredseda Dombrovskis. Som však pripravený podporiť ako člen kolégia návrh nariadenia 



Rady podľa článku 215 ZFEÚ, ak Rada podporí rozhodnutie, ktorým sa zriadi režim sankcií 

EÚ v oblasti ľudských práv. 

 

3) V prípade, že krajina zapojená do procesu rozširovania obmedzuje priestor pre 

opozičné strany, takmer úplne kontroluje vnútroštátne médiá, núti sudcov 

k predčasnému odchodu do dôchodku, obmedzuje akademickú slobodu a nebojuje proti 

organizovanej trestnej činnosti a korupcii, aké odporúčania by ste ako zodpovedný 

komisár uviedli v správe o pokroku? 

 

Jediným mojím cieľom vo funkcii komisára je implementovať politiku Európskej únie. 

V súlade s politikou rozširovania EÚ zabezpečím, aby sme naďalej prioritne uplatňovali 

zásadu „najskôr základné otázky“. To znamená, že sa budeme naďalej zameriavať na 

podporovanie krajín zapojených do procesu rozširovania pri ich úsilí o posilnenie právneho 

štátu vrátane reformy súdnictva a základných práv, v boji proti korupcii a organizovanej 

trestnej činnosti, pri práci zameranej na riadne fungovanie demokratických inštitúcií 

a uskutočnenie reformy verejnej správy. 

 

Vyzvem vlády, aby opozícii umožnili plne vykonávať jej úlohu a zapájať sa do demokratických 

procesov. Rovnako vyzvem opozičné strany, aby plnili svoju ústavnú úlohu a v medziach tohto 

rámca konali ako zástupcovia svojich voličov. 

 

Pokiaľ ide o otázku nútenia sudcov k predčasnému odchodu do dôchodku, Európsky súdny 

dvor rozhodol, že je to v rozpore s právom EÚ. Preto požiadam krajiny zapojené do procesu 

rozširovania, aby podnikli všetky potrebné kroky na zabezpečenie súladu s acquis. 

 

Ochrana slobody prejavu a médií je kľúčovou výzvou. Politické zasahovanie do médií, 

ekonomický tlak a, najhoršie zo všetkého, násilnosti a zastrašovania sú na vzostupe. Budem od 

vlád vyžadovať, a to verejne, v našom politickom dialógu, v správach o jednotlivých krajinách, 

ako aj podporou konkrétnych reforiem, aby sa týmito dôležitými otázkami zaoberali. 

 

Medzinárodné právo takisto vyžaduje, aby štáty rešpektovali akademickú slobodu, zásadu 

založenú na viacerých základných a všeobecne uznávaných ľudských právach. Nástroje, ktoré 

má Komisia k dispozícii, využijem tak, aby krajiny zapojené do procesu rozširovania 

rešpektovali túto dôležitú zásadu. 

 

V krajinách zapojených do procesu rozširovania sa naďalej vyskytujú prípady rozsiahlej 

korupcie a organizovanej trestnej činnosti. Ako komisár zodpovedný za túto oblasť budem 

trvať na tom, aby krajiny zapojené do procesu rozširovania vykonali komplexné a rázne kroky 

na odstránenie tohto javu. Kľúčom k pokroku na ceste do Európy bude dosahovanie dobrých 

výsledkov, pokiaľ ide o vyšetrovanie a stíhanie prípadov organizovanej trestnej činnosti 

a korupcie, ako aj odsudzovanie ich páchateľov, a to aj na vysokej úrovni. 

 

Pokrok vo všetkých týchto oblastiach je naďalej zásadný pre splnenie kodanských 

prístupových kritérií a sú to dôležité prierezové otázky, ktorých náležité riešenie umožní 

kandidátskym krajinám prevziať záväzky vyplývajúce z členstva a plne ich dodržiavať. Mali 

by sme aj naďalej poskytovať našim partnerom v regióne podporu, finančnú aj politickú, 

v súlade s našimi pevnými politickými záväzkami. Zabezpečím, aby sme v správach 

o jednotlivých krajinách naďalej podrobne monitorovali všetky problémy s dodržiavaním 

zásady právneho štátu a v prípade nedostatočného pokroku naliehali na krajiny zapojené do 

procesu rozširovania, aby prijali potrebné opatrenia na riešenie nedostatkov. Pokiaľ ide 



o krajiny rokujúce o kapitole 23 (súdnictvo a základné práva) a kapitole 24 (spravodlivosť, 

sloboda a bezpečnosť), nebudem váhať použiť dostupné nástroje na podporu reforiem vrátane 

aktivácie doložky o nerovnováhe v medziach rokovacích rámcov, ak to bude potrebné. 

 

4) V nadväznosti na vaše vyhlásenie o tom, že vo vzťahu k južnému susedstvu sú 

prioritami hospodársky rozvoj, zahraničné investície a riadenie migrácie, akú podporu 

poskytnete občianskej spoločnosti v partnerských krajinách a zaväzujete sa, že 

pozastavíte poskytovanie pomoci prostredníctvom rozpočtovej podpory vládam, ktoré 

porušujú ľudské práva vrátane, okrem iného, práv obhajcov ľudských práv, práv 

migrantov a utečencov a náboženských menšín? 

 

Občianska spoločnosť zostane kľúčovým partnerom vo všetkých krajinách južného susedstva. 

V tejto súvislosti budem v rámci Fóra občianskej spoločnosti v južnom susedstve naďalej 

rozvíjať a posilňovať dialóg s partnermi z občianskej spoločnosti. 

 

Takisto pokročím v našom úsilí o vytvorenie priaznivého prostredia pre organizácie občianskej 

spoločnosti za pomoci nášho politického dialógu s partnerskými vládami, a to najmä 

v krajinách, kde je priestor pre občiansku spoločnosť najviac obmedzený. 

 

Zásadným príspevkom k posilneniu verejnej zodpovednosti a podpory, zvýšeniu odolnosti 

a účasti na miestnej úrovni, ako aj k odbornej príprave mladých lídrov budú aj naďalej osobitné 

programy budovania kapacít. 

 

Týmto prístupom založeným na nepretržitom dialógu a budovaní kapacít pre občiansku 

spoločnosť využijeme potenciál občianskej spoločnosti rozvíjať strategickú víziu pre tento 

región a podporíme inkluzívny rast a hospodársky rozvoj, stabilitu, mier a demokratickú 

správu vecí verejných. 

 

Budem využívať prostriedky rozpočtovej podpory a jej vplyv z hľadiska politického dialógu 

s cieľom zabezpečiť, aby naša pomoc zostala v súlade s našimi záväzkami v oblasti základných 

hodnôt. Som presvedčený, že EÚ by v južnom susedstve a za jeho hranicami mala byť 

pripravená reagovať primerane a pokrokovo na akékoľvek vážne zhoršenie vrátane 

porušovania ľudských práv. Vo veľmi závažných prípadoch môže byť potrebné okamžité 

pozastavenie. Cieľom by malo byť dosiahnutie najlepšieho možného výsledku, pokiaľ ide 

o ochranu a presadzovanie základných hodnôt. 

 

Záväzky v oblasti ľudských práv a ich dodržiavanie zo strany partnerských krajín zostanú 

kľúčovým parametrom, o ktorý sa budú opierať naše rozhodnutia o nových operáciách 

rozpočtovej podpory. Budem ich naďalej pravidelne monitorovať, a to aj v rámci politických 

monitorovaní, ktoré poskytujú naše delegácie, spolu s našimi členskými štátmi. 

 

Pokiaľ ide o prebiehajúce operácie, zvážim celú škálu krízových opatrení, ktoré sa dajú použiť 

na podporu základných hodnôt a umožnia vyváženú reakciu. Pri svojom konaní budem 

osobitne dbať na prístup založený na právach, a to aj v oblasti rozpočtovej podpory. Ak 

vzniknú pochybnosti, prvou reakciou by mal byť posilnený politický dialóg, v rámci ktorého 

sa dohodneme najmä na potenciálnom pláne obsahujúcom krátkodobé podmienky, ktoré by 

viedli k obnoveniu dôvery. Naša reakcia, pokiaľ ide o krajiny, ktoré neplnia záväzky, bude aj 

naďalej postupná, od dočasného zmrazenia platieb rozpočtovej podpory až po uplatnenie 

doložiek o odklade týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sú zahrnuté v dohodách EÚ 

o financovaní. 



 

Teším sa na podrobné diskusie o týchto otázkach v rámci našej pravidelnej a nepretržitej 

výmeny názorov vo Výbore pre zahraničné veci. 

 

5) Aká by podľa vás mala byť úroveň podpory z nástroja IPA pre západný Balkán? 

Zaväzujete sa podporiť pozíciu, že delegované akty by sa mali použiť tak na aktualizáciu 

príloh, ako aj na prijatie strategických programových dokumentov v rámci budúcich 

nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (NDICI/IPA)? Myslíte si, že by sa mala 

znížiť pomoc z IPA aj ďalšia finančná pomoc Turecku? Aké sú vaše plány na zmiernenie 

a obmedzenie vonkajších vplyvov na západnom Balkáne? 

 

Som presvedčený, že návrh vyčleniť značné finančné prostriedky (14,5 miliardy EUR) na 

nástroj predvstupovej pomoci III (IPA III), ktorý Komisia predložila v kontexte nového 

viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027, umožní západnému Balkánu plniť 

a dosahovať ciele stanovené v Stratégii pre západný Balkán z roku 2018 a podporovať meniace 

sa potreby vo vzťahu k Turecku. 

 

Ako som uviedol už v priebehu vypočutia, som odhodlaný otvorene, transparentne 

a konštruktívne spolupracovať s Európskym parlamentom. Preto bude jednou z mojich 

hlavných priorít vo funkcii komisára spolupracovať s vysokým predstaviteľom/podpredsedom 

a komisárkou pre medzinárodné partnerstvá na najvhodnejšej úprave vzťahov s ostatnými 

inštitúciami, a to v plnom súlade so zmluvami. Takáto úprava by mala umožňovať riadne 

parlamentné preskúmanie správy IPA III a Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 

spolupráce (NDICI). Osobitne budem nástojiť na potrebe náležitých a pravidelných 

strategických diskusií s Európskym parlamentom o situácii všetkých partnerov v mojom 

portfóliu a podpore, ktorú im EÚ poskytuje, pričom budem vždy pripravený aktívne sa na 

takýchto diskusiách zúčastňovať. 

 

EÚ v posledných rokoch už podstatne znížila svoju pomoc poskytovanú Turecku. Od roku 

2017 ju znížila o viac ako 1,2 miliardy EUR v porovnaní s pôvodnými plánmi. Naša 

zostávajúca pomoc sa správne zameriava na podporu nezávislej a aktívnej občianskej 

spoločnosti vrátane obhajcov ľudských práv a podporovanie vzájomných medziľudských 

výmen (predovšetkým medzi študentmi a výskumnými pracovníkmi), ako aj na kľúčové 

politiky, ako je napríklad zmena klímy a ochrana životného prostredia. V tejto súvislosti 

považujem objem prostriedkov, ktorý Komisia začlenila do svojho návrhu rozpočtu na rok 

2020, t. j. 250 miliónov EUR, za primeraný. Ak by však Turecko pokračovalo vo výraznom 

zhoršovaní, pokiaľ ide o dodržiavanie zásady právneho štátu a základných slobôd, bol by som 

za to, aby sme sa spoločne zamysleli nad ďalšími cielenými škrtmi v rámci IPA. Samozrejme, 

že som v tejto súvislosti plne oboznámený s uzneseniami Európskeho parlamentu. Zároveň by 

sa podpora pre utečencov v Turecku, ktorú EÚ v súčasnosti poskytuje prostredníctvom 

osobitného nástroja, mala naďalej poskytovať oddelene. 

 

V meniacom sa svete, v ktorom niektorí kľúčoví spojenci a partneri EÚ spochybňujú 

mnohostranný poriadok založený na pravidlách, je ešte dôležitejšie, aby EÚ mala so svojimi 

partnermi spoločnú víziu a sledovala podobné záujmy. V záujme zníženia vonkajších vplyvov 

na západnom Balkáne by sme mali prioritne pokračovať v plnení Stratégie pre západný Balkán, 

ktorú stanovila Komisia, a prostredníctvom dôveryhodnej politiky rozširovania založenej na 

dosiahnutých výsledkoch priviesť partnerov zo západného Balkánu bližšie k modelu EÚ a jej 

hodnotám. Uskutočnením zásadných reforiem a zabezpečením súladu s predpismi, normami 

a politikami EÚ sa posilní odolnosť krajín zapojených do procesu rozširovania voči zásahom 



zvonka a zároveň sa zaistí, aby boli všetky hospodárske činnosti financované zo zahraničia 

v plnom súlade s potrebnými pravidlami a záväzkami voči EÚ. 

 

Pre EÚ je kľúčové, aby bola vnímaná ako silný politický partner a zďaleka najväčší 

ekonomický investor a poskytovateľ pomoci v tomto regióne, čo aj sme. Verejná mienka je 

v krajinách západného Balkánu EÚ a ďalšej integrácii do nej vo všeobecnosti priaznivo 

naklonená, rastie tam však prítomnosť tretích krajín a podiel dezinformácií vo verejnom 

priestore. V snahe zmierniť a znížiť takéto trendy bude Komisia naďalej veľmi úzko 

spolupracovať s tromi osobitnými skupinami ESVČ pre strategickú komunikáciu (pre východ, 

juh a západný Balkán), pričom sa zameria na zlepšenie viditeľnosti EÚ, poskytovanie podpory 

médiám a riešenie dezinformácií. Zatiaľ čo mandát ESVČ sa veľmi konkrétne sústreďuje na 

aspekt dezinformácií, Komisia zameriava svoju strategickú komunikáciu v regiónoch 

zapojených do procesu rozširovania a regiónoch susedstva na pozitívne správy a tematické 

kampane o EÚ a jej politikách, pričom poukazuje na vplyv a prínosy našich opatrení pre 

občanov a podniky v partnerských krajinách. Komisia zároveň podporuje nezávislé 

a profesionálne médiá a financuje opatrenia v prospech slobody a plurality médií, ako sú 

napríklad tie, ktoré uskutočňuje Európska nadácia na podporu demokracie. V úzkej spolupráci 

s vysokým predstaviteľom/podpredsedom zintenzívnim naše úsilie o zlepšenie viditeľnosti 

EÚ, zabezpečenie spoločnej značky pre činnosti EÚ a o spoluprácu s médiami, keďže práve 

vďaka nim sa občania v partnerských krajinách lepšie oboznamujú s EÚ a jej činnosťami. 

 

Teším sa na podrobné diskusie o týchto otázkach v rámci našej pravidelnej a nepretržitej 

výmeny názorov vo Výbore pre zahraničné veci. 

 

 


