HLAS OBČANOV
V EURÓPSKEJ ÚNII
2019-2024
ROZHOVORY SO SLOVENSKÝMI
POSLANCAMI EP
ŠPECIÁL | AUGUST 2019

s podporou:

HLAS OBČANOV
V EURÓPSKEJ ÚNII
2019-2024
ROZHOVORY SO SLOVENSKÝMI
POSLANCAMI EP
ŠPECIÁL | AUGUST 2019

Slovenské zastúpenie v Európskom parlamente prešlo
výraznou zmenou – len dve zo súčasných europoslankýň /
europoslancov pôsobili v EP aj v predchádzajúcom období.
Ostatní sú v europarlamente nováčikmi, prinášajú si však
mnoho skúseností z domácej politiky, profesionálneho života,
i občianskej angažovanosti.
Zároveň je to zastúpenie politicky rôznorodé. Trinásť
súčasných europoslankýň / europoslancov reprezentuje
sedem rôznych politických strán, zaradených v štyroch
európskych politických skupinách.
Rozhovory so slovenskými poslankyňami a poslancami EP,
zhrnuté v tejto publikácii, boli pripravené a zverejnené na
EURACTIV Slovensko pred európskymi voľbami
a bezprostredne po nich. Respondenti v nich predstavujú
pozície a priority ich politických strán, ale aj osobné ambície,
s ktorými vstupujú do európskej politiky.
Nastupujú do parlamentu, ktorý je politicky farebnejší.
Dve najväčšie politické skupiny – konzervatívci a socialisti
– v ňom stratili väčšinu, diskusie tak budú pravdepodobne
živšie, hľadanie kompromisu komplexnejšie.
Už teraz môžeme začať pozorovať akým spôsobom, ako
intenzívne a s akými postojmi sa zhostia demokratického
mandátu, ktorý im v máji 2019 dali voliči.
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ROZHOVOR

Beňová: Ani v europarlamente

sa nemôžem tváriť, že nie som
súčasťou slovenskej politiky
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Europoslankyňa Monika Beňová (SMER-SD)
[EU/EP/Geert Vanden Wijgaert]

O

dmietam v kampani hovoriť o
kultúrno-etických otázkach,
na ktoré europoslanci nemajú
vplyv, hovorí v rozhovore europoslankyňa MONIKA BEŇOVÁ. Chce sa
vyhnúť zopakovaniu scenára z prezidentských volieb.

pôjde o jej štvrté volebné obdobie europoslankyne.

Monika Beňová je líderkou kandidátky strany Smer-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu. V prípade zvolenia

Mohla by som sebecky povedať,
že sa poteším, keď Smer bude prvý.
Dôležité ale bude zloženie, pretože

Minulý týždeň sme zverejnili prvý
prieskum k eurovoľ bám. Smer-SD
bol na prvom mieste, za ním nasledovala Kotlebova ĽSNS. Čo na to
hovoríte?

poslanci, ktorí nemajú predstavu o
európskych témach nám nevedia
pomôcť. S pani Nicholsonovou som
už preberala možné stretnutie zvolených slovenských europoslancov o
ich predstavách o výboroch. V tomto
období sme v niektorých výboroch,
kde by sme potrebovali poslancov,
nemali nikoho a naopak v niektorých nás bolo priveľa. Želala by som
si, aby do Parlamentu postúpili
poslanci, ktorí majú záujem niečo ro-
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biť. O poslancoch ĽSNS si to nemyslím, pretože strana, ktorú zastupujú
nemá záujem v Únii zotrvať.
Zastupujete vo svojom mandáte
slovenských voličov alebo sa cítite
byť zástupkyňou širšieho voličstva
naprieč Európou?
Je to vyvážený vzťah. Som členkou aliancie Progresívnych socialistov a demokratov a snažím sa tieto
témy prenášať aj k nám. Zároveň som
však zástupkyňou Slovenskej republiky. V tomto nie sme výnimoční,
funguje to tak vo všetkých frakciách.
Na čo ste vo svojom poslednom mandáte najviac hrdá?
Začali sa reflektovať témy, ktoré
trápia našich občanov, ako je dvojitá
kvalita potravín. S touto témou sme
prišli už v roku 2014 a som rada, že
kolegyňa Oľga Sehnalová z výboru
pre ochranu spotrebiteľa pripravila
návrh správy, ktorú schválil Európsky parlament. Dnes sme v trochu
inej situácii, pretože Komisia a členské štáty pripravili bezzubý návrh,
ktorý dvojitú kvalitu potravín v skutočnosti nerieši.
Ďalšou oblasťou je ochrana životného prostredia. V tomto bolo
uplynulé legislatívne obdobie veľmi silné. Prijali sme Parížsky dohovor, otvorili sme tému plastov. Prichádzajú nové témy ako biopalivá
druhej generácie, čo je dôležité, pretože prvá generácia priniesla zneužívanie úrodnej pôdy pre pestovanie
plodín do biopalív. Podarilo sa prijať
správu o kvalite vody.
Dve témy, ktoré u Slovákov vzbudzovali pocit občanov druhej kategórie boli kvalita potravín a
indexácia prídavkov na deti v Rakúsku. Komisia reagovala na oba
problémy. Dostatočne?
Reakcia na dvojitú kvalitu potravín bola nedostatočná, pretože
cez lobistov, aj za pomoci členských
štátov, sa do návrhu podarilo dostať
ustanovenia, ktoré odporujú našim
cieľom. Išlo o to, aby spotrebiteľ nebol zavádzaný. V návrhu, ktorý nedávno schválil Výbor pre vnútorný
trh je ustanovenie podľa, ktorého je
možné, aby v rovnakom obale mohli
byť výrobky rôzneho zloženia, pokiaľ

to obchodník dokáže odôvodniť. Nie
je pritom uvedené, čo toto odôvodnenie znamená a výrobok nemusí
obsahovať ani upozornenie, že ide o
rozdielne zloženie. Príde mi nefér, že
Komisia a Rada takýto návrh do Parlamentu poslali.
K indexácii potravín rakúska
vláda poslala pred dvomi týždňami
odmietavé stanovisko na návrh komisárky Thyssenovej, aby Rakúsko
legislatívu vrátilo do pôvodného stavu. Predpokladám, že Komisia sa obráti na Súdny dvor EÚ. Mohla by využiť aj článok 258, pretože ide o porušenie pravidiel zmluvy o fungovaní
EÚ. Môže by to byť jedno z opatrení.
Komisia ho napokon využila aj voči
Slovensku pri dani z obchodných reťazcov.
Posledný rok bol na Slovensku
vnútropoliticky veľmi turbulentný.
Parlament reagoval vyslaním niekoľ kých delegácií, ktoré riešili fungovanie právneho štátu a problémy
s dotáciami do poľnohospodárstva.
Vidíte v týchto monitorovacích misiách EP zmysel?
Určite áno. Ide o dôležitú súčasť
fungovania Parlamentu, aj keď tieto
misie ani následné správy nemajú
právnu záväznosť. Krátko po vražde
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
Parlament vyslal veľkú monitorovaciu misiu dvoch výborov vedenú
Ingeborg Grässleovou, ktorá podľa
mňa mala opodstatnenie. Podarilo
sa jej objasniť mnoho vecí a spustila
mnoho dôležitých procesov. Čo sa mi
vôbec nepáčilo bola iniciatívna správa, ktorú si vyžiadala moja kolegyňa z Výboru pre občianske slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci Sophia
in’t Veldová a žiadala zopakovať
všetko, čo už urobila pôvodná misia. Brala som to ako politikárčenie a
snahu ukázať sa, preto sme sa s pani
poslankyňou na tejto téme pochytili.
Jednou z tém, ktorú riešil aj Výbor
pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci je zasahovanie
do volebných procesov. Téma sa
objavuje aj v súvislosti s voľ bami
do Európskeho parlamentu. Máte
obavy, že scenár z amerických volieb a brexitovej kampane sa môže
zopakovať?

Obavy sú namieste z viacerých
dôvodov. Z môjho pohľadu je to
otázka internetovej bezpečnosti.
V našich správach sme už viackrát
upozornili, že tento priestor môže
byť zneužitý a treba ho chrániť, ale
nemám pocit, že sme urobili dosť pre
jeho ochranu. Musíme sa zamýšľať
nad kontrolou toho, čo na internete
prebieha, a tým nemám na mysli len
darkweb, kde sa kumulujú teroristi a
prebieha šedá ekonomika, ale aj bežný internet. Návrh by mal riešiť nejakú formu registrácie, aby človek na
internete vedel byť identifikovaný,
a aby sa nemohlo stať to, čo sa stalo
na Slovensku, že poslanec Národnej
rady píše na Facebooku extrémistické statusy a následne sa z toho
vyvlečie tvrdením, že on to nepísal.
Musíme tieto procesy lepšie kontrolovať a následne byť schopní vyvodiť
trestnoprávnu zodpovednosť.
Veľ kou témou pre končiaci Európsky parlament bol copyright. Vy
ste hlasovali proti smernici. Prečo?
Táto téma bola na hlasovaní už asi
tretíkrát. Mali sme možnosť stretnúť
sa so všetkými zainteresovanými
skupinami. Jednou z najaktívnejších
na Slovensku bola asociácia umelcov
a tvorcov, ktorej členovia si veľmi želali, aby táto smernica bola prijatá,
v takom znení v akom bola pôvodne navrhnutá, teda aj s článkami 11
a 13. Myslím si však, že tieto články
znevýhodnia užívateľov a portály,
ktoré chcú prinášať informácie, ale s
novým systémom budú spoplatnené
alebo úplne nedostupné.
Mrzí ma, že o päť hlasov neprešiel
pozmeňovací návrh. Keby sa to podarilo, mali by sme na stole pomerne
solídnu smernicu. Mnohí poslanci
podľahli veľkému tlaku lobistov.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/BeňováPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/BeňováČlánok
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ROZHOVOR

Jurzyca: Podporujeme Kövesiovú
za hlavnú europrokurátorku
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Poslanec Eugen Jurzyca počas tlačovej konferencie strany SaS
v rámci predstavenia kandidátov na poslancov do májových volieb
do Európskeho parlamentu [TASR/Pavol Zachar]

Z

áujem EÚ o situáciu po vražde
Jána Kuciaka hodnotí pozitívne.
„Myslím, že aj v budúcnosti si
podobné situácie, ktoré sami vyriešiť
nevieme, budú vyžadovať zásah zvon-

ku,“ hovorí kandidát na europoslanca
za SaS EUGEN JURZYCA.

ne je poslancom NR SR (SaS). Vo vláde
Ivety Radičovej (2010-2012) bol ministrom školstva (vtedy za SDKÚ-DS).

Eugen Jurzyca je lídrom kandidátky
strany Sloboda a solidarity vo voľbách
do Európskeho parlamentu. Momentál-

Strana SaS k voľ bám vydala „Hodnotový kompas do Európskeho par-
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lamentu“. V úvode píšete, že Únia je
pre Slovensko „garantom politickej
slobody“. Ako presne to myslíte?
Z dávnejšej aj novšej histórie vidíme, že v prípade obmedzenia slobody
v niektorých krajinách, Únia vytvára
tlak k eliminácii obmedzení a pomáha udržiavať slobodu v celej Únii.
Minulý rok sa európske inštitúcie
zaujímali o Slovensko v súvislosti
s vraždou Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej. Z Európskeho parlamentu tu boli viaceré delegácie. Je
to želateľný nástroj záujmu Únie o
členské krajiny?
Je, ide však o mieru. Prípad Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol
skutočne cez čiaru a ukázal, že sami
si pomôcť nevieme. Záujem Únie
hodnotím pozitívne a myslím, že aj v
budúcnosti si podobné situácie, ktoré sami vyriešiť nevieme, budú vyžadovať zásah zvonku.
V Európskej únii aktuálne prebieha diskusia o spôsoboch, ktorými môžeme garantovať princípy
právneho štátu. SaS v hodnotovom
kompase píše, že európske hodnoty v musíme rešpektovať, ale zdôrazňujete, že k členským štátom
musíme mať jeden meter. Kroky
inštitúcií by podľa vás nemali slúžiť na „kritiku legitímnych politík, napríklad v oblasti migrácie“.
Tento argument používa Viktor
Orbán, ktorý postup Európskej komisie vydáva za pomstu za migračnú politiku. Myslíte si, že je to
relevantný argument?
Neviem, či ide o pomstu za
migračnú politiku. Správa pani Sargentiniovej sa zameriava na oblasti,
kde si aj my myslíme, že Maďarsko
nepostupuje správne. Orbán riadi
krajinu pomocou oligarchov a to je
problém pre demokraciu aj pre právny štát. Na druhej strane, správa
Maďarsku vyčíta aj nízke dôchodky
a nízku podporu v nezamestnanosti. Riešenia v týchto oblastiach Únia
musí nechať na členské štáty. Harmonizácia sociálnej politiky poškodí
nielen členské štáty, ale celú Úniu.
Sú oblasti, kde si štáty vedia poradiť

samé, a do ktorých by Únia nemala
zasahovať. Správa bola zmiešaninou
správnych aj nesprávnych postrehov.
Myslíte si, že Komisia bola voči
Poľsku nespravodlivejšia, ako voči
Maďarsku?
Myslím si, že Poľsko bolo otvorenejšie. Mnoho vecí sa podarilo vyriešiť, naopak Maďarsko bolo tvrdohlavé. Nečudujem sa Európskej ľudovej
strane, že Fideszu pozastavila členstvo.
Píšete, že by sa v takýchto prípadoch
malo rozhodovať na základe odborných a nezávislých analýz. Znamená to, že SaS je pripravená podporiť
návrhy volajúce po zabezpečení rovného posudzovania všetkých krajín
na pravidelnej báze nezávislým panelom expertov, napríklad bývalých
ústavných sudcov?
Určite si to viem predstaviť. Tento
princíp je silný aj v našom programe,
osobitne pri nezodpovednom hospodárení. V našom manifeste máme
doslovne popísané, ako by mal celý
proces vyzerať, od slovnej intervencie, cez stratu práv, až po odstrihnutie od finančnej pomoci.
Dnes je na stole návrh, ktorý hovorí, že v prípade, kedy bude štát
zlyhávať v dodržiavaní základných
princípov právneho štátu, mala by
existovať možnosť v zrýchlenom
procese zmraziť vyplácanie európskych prostriedkov. Vo vašom
manifeste je tento sankčný mechanizmus uvedený pri nedodržiavaní
rozpočtových pravidiel. Viete si to
predstaviť pri právnom štáte?
Považujeme to za krajnú možnosť,
pred ktorou by mala prísť peňažná
pokuta. Eurofondy znamenajú celú
jednu kapitolu vzájomných vzťahov
a ich zmrazenie by mohlo mať pre
členský štát vážnejšie následky ako
jednoduchá pokuta. Kým sa dostaneme ku krajným riešeniam, musíme
vyčerpať všetky ostatné možnosti.
V hodnotovom kompase aj v manifeste sa dotýkate legitimity Únie.
Väčšiu demokratickú legitimitu
majú podľa vás národné štáty, pí-

šete aj že „demokratická legitimita európskych inštitúcií pochádza
výlučne od členských štátov.“
Platí to aj o Európskom parlamente, kde ľudia priamo volia svojich
zástupov?
Zatiaľ ich volia občania členských
štátov. Kľúčová legitimita pochádza
od členských štátov a ich občanov.
V EÚ sa tvorí Európska prokuratúra. Vy ste v manifeste ešte v roku
2017 písali, že namiesto prokuratúry stačí posilnenie OLAFu. Dnes
sa k Európskej prokuratúre staviate pozitívne a oceňujete, že vzniká
na báze dobrovoľnej spolupráce.
Došlo u vás k posunu premýšľaní v
tejto veci?
Došlo k posunu vo vývoji, čo následne vyvolalo našu reakciu. Ukázalo sa, že Európsky prokurátor má
podporu väčšiny členských štátov,
predtým to tak nebolo. Vzhľadom na
to, že došlo k tomuto posunu, dnes
podporujeme existenciu Úradu prokurátora.
Pri nominácii na pozíciu šéfa alebo
šéfky Úradu prokurátora prebieha
spor medzi Parlamentom a členskými štátmi. Parlament chce za
šéfku Lauru Kövesiovú, zatiaľ čo
Rada podporuje francúzskeho kandidáta. Ako to vnímate?
Sme za nomináciu Laury Kövesiovej. Má skúsenosti z krajín, kde je
korupcia veľmi rozšírená a tiež veľké
úspechy, čo naznačuje, že je pripravená odborne aj morálne. Bola by
škoda takýchto kandidátov stratiť.
Jednoznačne stojíme za ňou.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/JurzycaPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/JurzycaČlánok
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ROZHOVOR

Šimečka: Únia nemá vôľu ani
kompetencie vtláčať Slovensku
liberálnu agendu
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Michal Šimečka [TASR / Jaroslav Novák]

V

dodržiavaní ľudských práv
musí byť Únia nekompromisná, to ale neznamená, že by
Slovensku niekto nanucoval kultúrnu
revolúciu, hovorí kandidát PS/Spolu
do Európskeho parlamentu MICHAL
ŠIMEČKA.

Michal Šimečka je líder spoločnej
kandidátky do eurovolieb strán Progresívne Slovensko (PS) a SPOLU. Je podpredsedom PS a jej expertom na zahraničnú politiku.
Progresívne Slovensko a Spolu zverejnili svoj spoločný program do

európskych volieb. Koľ ko kompromisov ste museli pri tvorbe programu urobiť?
Nie veľa. Samozrejme, sme dva
samostatné subjekty a v niektorých
veciach máme odlišné názory. V európskej politike, v postavení Sloven-
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ska v Únii a v pohľade na budúcnosť
Únie však zhoda bola takmer dokonalá, preto sa program písal relatívne ľahko.
V úvode programu píšete, že doterajší politici nedokázali využiť
príležitosti, ktoré členstvo v Únii
Slovensku ponúka a pokračujete:
„Väčšina ľudí si neužíva ani nemecké platy, ani rakúsku kvalitu
potravín, ani škandinávske nemocnice a školy“. Sú toto veci, ktoré
vyplývajú z nevyužitých šancí z
členstva v Únii?
Nesúvisí to s Úniou ako takou.
Základný argument je, že hoci sme
už 15 rokov členmi Únie, mnohí očakávali viac. Nemocnice alebo vzdelávací systém o tom vypovedajú a ľudia
túto frustráciu pociťujú kedykoľvek
idú do Nemecka alebo do Rakúska.
Na rozdiel od našich ideových súperov hovoríme, že za to nemôže Únia,
ale slovenskí politici. Príležitosti vo
forme kohéznych či štrukturálnych
fondov alebo tie, ktoré plynú z účasti na jednotnom trhu a v eurozóne,
nám dávali šancu využiť ekonomický rast a roky stability lepšie a to sa
nestalo.
S vašim programom sa pustil do
polemiky konzervatívny portál
Postoj. Vyčíta mu naivitu. Čo na to
hovoríte?
Kritika bola do veľkej miery skôr
ideologická ako vecná. Je to pochopiteľné a legitímne. Náš program
prirovnávajú k Macronovi a jeho
ambicióznym plánom k obnove Európy. Z toho im vyšlo, že je to naivné.
Ja si naopak myslím, že je dobré byť
ambiciózny. V programe hovoríme
o relatívne veľkých veciach, niektoré sa možno za päť rokov nepodaria,
ale Európa dnes okrem technokratických diskusií o tých-ktorých smerniciach potrebuje aj odvážne a ambiciózne plány. Potrebuje uvažovať
vo veľkom. Vieme, aký je svet a aké
výzvy máme pred nami.
Ambícií je tam niekoľ ko. Hovoríte
o zriadení Európskej informačnej
služby, o ministrovi financií Únie,
posilnenom Frontexe, o strategickom veliteľstve Únie. Je vôbec

niečo z tohto do piatich rokov realizovateľné?
Napríklad rozšírenie pôsobnosti európskeho prokurátora na colné
podvody a organizovaný zločin je
realizovateľné aj do piatich rokov. O
strategickom veliteľstve sa v kontexte vzniku PESCO a nového záujmu o
európsku obranu rozpráva už dlho a
myslím si, že je to tiež realizovateľné. Európska spravodajská služba,
prípadne európsky vyšetrovací úrad
sú skôr dlhodobými ambíciami. V
prípade vnútornej bezpečnosti sa dá
postupovať užšou spoluprácou spravodajských a policajných zložiek.
Môžu to byť postupné kroky, ktoré by
sa mali udiať v horizonte najbližších
rokov. Špeciálne oblasť bezpečnosti,
obrany či boja proti terorizmu občania podporujú. Európski aj slovenskí
občania v týchto oblastiach legitímne očakávajú väčšiu úlohu Únie.
Bezpečnosti venujete v programe
relatívne veľ ký priestor. Čo je z
vášho pohľadu najbezprostrednejšia hrozba pre Úniu?
Bezpečnostná situácia, v ktorej sa
Európa nachádza je dramaticky horšia ako pred desiatimi rokmi. Únia je
obkolesená konfliktmi na východe,
rozpadávajúcimi sa štátmi na Blízkom východe. Musíme prijať úplne
nové mentálne nastavenie ako v minulosti. Slovenska sa najviac dotýka
agresívna ruská zahraničná politika
na východe a snaha podkopať jednotu a demokratické inštitúcie demokratických štátov. Nie je to však
jediná hrozba.
Váš program je vo všeobecnosti
proeurópsky. Je na dnešnej Únii
niečo, čo vám vadí?
Naše návrhy vychádzajú práve z
vecí, ktoré nefungujú. Každý z nás
vidí, že Únia v mnohých veciach
zlyhala. V roku 2015 bola Únia absolútne nepripravená na migračnú
krízu. Chaos, ktorý tu vtedy panoval
sa nesmie opakovať. Počas krízy eurozóny Únia takisto zlyhala, pretože
nemala nástroje a inštitúcie, ktoré
bolo treba na lepšie zvládnutie krízy. Únia nie je dokonalá. V ochrane
hraníc alebo v oblasti makroekonomiky musíme robiť viac a k tomu náš
program smeruje.

Ľudia nám v kampani často hovoria, že rozhodovací proces v Únii
je ťažkopádny, rozhodnutia sú občanom vzdialené a často netransparentné. Aj mne to na Únii prekáža.
Krásnym príkladom je zahraničná
politika, kde v čase kým Únia dospeje k nejakému rozhodnutiu sa udeje
toľko vecí, že už na ňom ani nezáleží. Pokiaľ ide o väzbu medzi Úniou a
občanmi, v prvom rade sa musí zlepšiť transparentnosť rozhodovania v
Rade Európskej únie alebo v Európskej rade. Viem si predstaviť tiež posilnenie právomocí Parlamentu ako
jediného voleného orgánu Únie.
Transparentnosť
rozhodovania
v Rade Európskej únie nedávno
kritizoval aj Parlament. Jednou z
požiadaviek bol ústup od rozhodovania konsenzom, čo by malo
zvýšiť dohľadateľnosť rozhodnutí
jednotlivých krajín. Súhlasíte?
Záleží od oblasti, ale v niektorých
určite. Spomenul som zahraničnú
politiku, kde by kvalifikovaná väčšina pomohla nielen transparentnosti, ale aj akcieschopnosti. Nesmie sa
stať, aby jeden alebo dva štáty blokovali spoločný postup. V niektorých
častiach zahraničnej politiky platí
kvalifikovaná väčšina už dnes, nepochybne by sme to však mali rozšíriť.
Rozhodovanie kvalifikovanou väčšinou je v hre aj pri niektorých
daňových iniciatívach, ktoré za
súčasného systému nie je možné
rozbehnúť a tiež v oblasti sociálnej
politiky. Je to pre vás prijateľné?
Zatiaľ sa mi to nezdá vhodné.
Špeciálne v daňovej oblasti to nie je v
slovenskom záujme, kvôli úrovni našej konkurencieschopnosti. V týchto
oblastiach by som ponechal súčasný
systém hlasovani.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/ŠimečkaPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/ŠimečkaPodcast
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ROZHOVOR

Štefanec: Veta v zahraničnej
politike by sme sa mali vzdať,
v daniach ho zachovať
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Ivan Štefanec v Európskom parlamente v Štrasburgu. [Európsky
parlament/Genevieve Enegel]

S

me v otázke vytvárania nových inštitúcií EÚ skeptickí, vieme si ale
predstaviť „európske FBI“, hovorí IVAN ŠTEFANEC z KDH. Hovorí aj o
tom, ako ho pôsobenie v europarlamente a prípady zo Slovenska presvedčili o
nutnosti európskej prokuratúry.
Ivan Štefanec je lídrom kandidátky
KDH vo voľbách do Európskeho parlamentu. Doteraz pôsobil ako europoslanec, zvolený bol v roku 2014 na kandidát-

ke SDKÚ-DS, neskôr prestúpil do KDH.
Kresťansko-demokratické hnutie
(KDH) zverejnilo k eurovoľ bám
krátky sedembodový program. Dá
sa zhrnúť do toho, že odmietate
rodovú ideológiu, dvojitú kvalitu
potravín, presadzujete národnú suverenitu, rodinné podnikanie, boj
proti ilegálnej migrácii, byrokracii
a dôraz na vzdelávanie mladých.
Predsa len, nie je až príliš stručný?

Je stručný a výstižný. Obsahuje
podstatu toho, čo KDH presadzuje na
všetkých úrovniach, komunálnej, národnej aj európskej. Sme konzistentní.
Ide nám o rodinnú politiku. Rodinné
podnikanie zatiaľ nie je na národnej
úrovni dostatočne rozvinuté a vyžaduje si aj európsky rámec. Zahŕňa otázky
ako spoločné zdaňovanie alebo dedenie, kde musíme vytvoriť určitú európsku štruktúru.
Program hovorí, že KDH odmieta
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presadzovanie rodovej ideológie v
politikách Európskej únie. Je to reálna hrozba?
Je to zatiaľ skôr deklaratórna hrozba. Európske inštitúcie nemajú právomoc tieto veci presadzovať, ale v
niektorých dokumentoch sa objavujú.
Veľmi jasne hovoríme, že v kultúrno-etických a rodinných otázkach sme
za národnú suverenitu. Sme za ochranu tradičnej rodiny.
Ide teda skôr o preemptívny postoj.
Áno. Je to ale aj jasný postoj pri všetkých dokumentoch, ktoré sa schvaľujú
v Európskom parlamente. Táto téma
sa objavuje aj tam, kde nemá čo robiť,
v zahraničnej politike či rozvojovej pomoci a násilí voči ženám.
Parlament v minulosti prijímal a
pravdepodobne aj bude prijímať nelegislatívne uznesenia k tejto téme.
Mal by Parlament tieto témy v nelegislatívnych uzneseniach riešiť,
alebo by to mal nechať stranou,
keďže je to mimo kompetencií EÚ?
Nedá sa zakázať europoslancom,
aby prichádzali so svojimi návrhmi.
Ak ich schváli väčšina, tak to budeme
rešpektovať. Sme demokrati a ctíme si
demokratické pravidlá. Na druhej strane si ctíme aj zmluvy, na ktorých Únia
stojí aj princíp subsidiarity.
V programe zdôrazňujete národnú
suverenitu. Píše sa tam: „Slovensko
by vždy malo mať možnosť rozhodovať o svojich národných záujmoch.“
Čo tým presne myslíte?
V súčasnosti sme na križovatke,
kde rozhodujeme ako bude vyzerať
budúcnosť Európskej únie. Sám predseda Komisie Juncker dal na stôl päť
scenárov. Socialisti vo svojom programe jasne presadzujú rodovú ideológiu,
liberáli a Macron hovoria o väčšej federalizácii. My hovoríme, že musíme pokračovať v integrácii tam, kde je to užitočné pre ľudí. To sú napríklad otázky
digitálneho trhu, energetickej a bezpečnostnej únie, otázky stability eura.
Na druhej strane, sa ale vyhradzujeme
voči integračným snahám daňových,
sociálnych alebo penzijných systémov.
V základnom programe KDH z roku
2015 hovoríte o podpore reformy in-

štitúcií Únie. Akú podobu reformy si
predstavujete?
Inštitúcie potrebujú najmä rýchlejšie rozhodovanie. Často vidíme, že
Únia nereagovala dostatočne rýchlo
na to, čo sa vo svete dialo. Zahraničná
politika a bezpečnosť sú oblasti, kde
Únia musí byť efektívnejšia. Bezpečnostná oblasť je kľúčová. Na jednej
strane máme kompetencie v rukách
národných bezpečnostných zložiek, na
druhej voľný pohyb osôb. Sme za povinné zdieľanie informácii medzi bezpečnostnými, ale aj daňovými úradmi.
V Parlamente sme riešili Kočnerovu
kauzu, kedy okradol slovenských daňových poplatníkov o osem miliónov
eur, pretože si predal hotel sám sebe
cez maltské schránkové firmy.
Manfred Weber (Spitzenkandidát Európskej ľudovej strany, pozn. red.) hovorí o „európskej FBI“. K tomuto by to
malo smerovať?
Áno. Sme ale opatrní pri vytváraní
nových inštitúcií. Skôr sme sa efektívnejšie fungovanie už existujúcich
inštitúcií. Uvedomujeme si ale, že to
potrebuje strechu. Jednou z možností
je európska FBI, ktorú by mohla zastrešovať Európska komisia.
Tvrdíte, že v niektorých oblastiach
ako je zahraničná alebo bezpečnostná politika potrebujeme rýchlejšie
rozhodovanie. Ste pripravení podporiť prechod na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblasti zahraničnej
politiky?
Áno. V daňových otázkach sme ale
za zachovanie veta.
Keď sme sa rozprávali v roku 2014
boli ste skeptický voči plánu vytvoriť európsku prokuratúru. Tvrdili
ste, že myšlienka spoločnej spravodlivosti je postavená na tenkom ľade
a aby som citovala: „Principiálne sa
mi zdá, že v otázkach spravodlivosti
by sme si mali zachovať suverenitu.
Niekto spoza našich hraníc by nemal
rozhodovať o tom, ako rozhodujú
prokurátori a súdy.“ Posunulo sa
vaše uvažovanie v tejto otázke?
Priznám sa, že po skúsenostiach z

Parlamentu a z kontrolných misií sa
posunulo. Videl som, ako sú európske
prostriedky zneužívané a ako si národné orgány nevedia rady. Bol som
zástanca ponechania kompetencií v
trestno-právnej oblasti na národnej
úrovni. V princípe sa tento postoj nezmenil z hľadiska národných vecí, ale
pokiaľ ide o európske prostriedky, som
za to, aby riešenia boli na európskej
úrovni. Za všetko hovoria príklady zo
Slovenska. Pred rokom sa na mňa obrátili malí farmári, s tým, že sa nevedia
dostať k svojim európskym peniazom,
na ktoré majú nárok. Pozval som ich
do Parlamentu, zorganizoval som verejné vypočutie, na Slovensko prišla
kontrolná misia a dva dni po nej sme
sa dozvedeli, že exposlankyňa Smer-u
Rošková je obvinená zo subvenčných
podvodov a z poškodzovania európskych spoločenstiev. Zrazu sme videli,
že už sú možné aj pozemkové úpravy,
ktoré desať rokov neboli možné.
Považujete to za výsledky záujmu
Parlamentu o dianie na Slovensku?
Áno. Považujem to za výrazný príspevok Európskeho parlamentu. Som
rád, že sa veci pohli, nakoľko som bol
iniciátorom tohto podnetu a napríklad
aj podnetu k medzinárodnému vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny
Kušnírovej, kde bol Parlament veľmi
aktívny. Navrhovali sme to s Manfredom Weberom. Slovensko sa prihlásilo
až potom ako náš návrh prešiel. Nezabúdajme, že podstatnú časť vyšetrovania urobil Europol. Skvelú prácu ale
odviedli aj slovenskí vyšetrovatelia.
Únia by mala mať kompetenciu
sledovať a kontrolovať svoje peniaze a
mala by mať možnosť obviniť tých, ktorí porušili pravidlá. O tom je európsky
prokurátor. Vidíme, aký súboj je o to,
kto sa ním napokon stane. My podporujeme rumunskú kandidátku Lauru
Kövesiovú, ktorá doma podporu nemá,
ale má výsledky. EPP stojí za ňou.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/ŠtefanecPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/ŠtefanecČlánok
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ROZHOVOR

Wiezik: V Európskom parlamente
chcem byť zdvihnutým prstom
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

„Netreba byť dogmatický,“ hovorí Michal Wiezik (Spolu, EPP).
[EURACTIV.sk/Štefan Bako]

M

ICHAL WIEZIK veľmi nepremýšľal o Viktorovi Orbánovi
ani Manfredovi Weberovi. Ako
europoslanec sa sústredí na zelené lesníctvo a poľnohospodárstvo. Sto percent
elektriny by podľa neho malo pochádzať z
obnoviteľných zdrojov, dnešné pestovanie
energetických surovín však nazýva biologickou púšťou.

Michal Wiezik je europoslancom za stranu Spolu-Občianska demokracia vo frakcii
Európskej ľudovej strany (EPP). Na spoločnej
kandidátke s Progresívnym Slovenskom sa v
májových eurovoľbách prekrúžkoval zo siedmeho na druhé miesto (29 998 preferenčných
hlasov). V Európskom parlamente bude členom výboru pre životné prostredie a náhradníkom vo výbore pre poľnohospodárstvo. Ako
aktivista podporil iniciatívu My sme les, ako
pedagóg pôsobil na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalisti-

ky Technickej univerzity vo Zvolene. Vo svojej
vedeckej práci sa zameriaval na ekologické
hodnotenie vplyvu rôzneho využitia zeme na
lesné a lúčne ekosystémy.
Združenie klimatických mimovládok
Climate Action Network Europe v apríli
zverejnilo analýzu vybraných hlasovaní
v Európskom parlamente. Konštatuje v nej: „Nízke hodnotenie Európskej
ľudovej strany (EPP), najväčšej skupi-
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ny v Parlamente, je najšokujúcejším
výsledkom a odráža fakt, že v najdôležitejších rozhodnutiach o klimatickej
a energetickej legislatíve EÚ preukázala absolútne nedostatočnú podporu
klimatickej politiky.“ Ako sa v takejto
frakcii cítite?
Veľmi dobre rozumiem vašej otázke.
Veľmi často sa ma pýtajú, čo ako environmentálne orientovaný človek robím
v EPP. Moje zaradenie do EPP nebolo primárne mojím rozhodnutím, ide o politickú linku strany Spolu-OD. Teraz prebiehajú politické rokovania o prijatí Spolu do
EPP, ktorých som sa zúčastnil. Viem, že sú
veľmi konzervatívni, doslova dinosaury,
čo sa týka environmentálnych tém.
V spomínanom hodnotení skončili
medzi politickými skupinami na predposlednom mieste.
Zatiaľ veľa vody nenamútili a ak áno,
tak na škodu veci. Dnes však EPP nemá na
výber. Je síce stále najsilnejšou frakciou,
ale koalíciu bude musieť vytvoriť so zelenými a liberálmi. Neverím, že v týchto
rokovaniach budú môcť zastávať pozíciu
dinosaura. Z tohto hľadiska bude moja
pozícia v EPP veľmi dôležitá. Človek, ktorý má v tejto frakcii environmentálne zázemie, môže byť premostením. K posunu
v prospech životného prostredia dôjde. A
EPP bude v tom zohrávať dôležitú úlohu
číselne silného hráča.

AK BUDÚ ĽUDOVCI PROTI
EKOLÓGII, VYSTÚPIM
Uvažovali ste nad prestupom k európskym zeleným?
Určite nie. Skúsim fungovať v EPP tak,
aby to bolo pre mňa zmysluplné. Keby
došlo k extrému, že frakcia mi bude klásť
prekážky nezlučiteľné s primárne ekologickým mandátom od mojich voličov,
nebude mať zmysel tam zostať. Nie som
na členstvo v EPP bytostne viazaný. Momentálne však takáto debata neprebieha.
To znamená, že nevylučujete vystúpenie z EPP alebo prestup do inej frakcie,
ak sa bude vývoj vo vašej frakcii uberať
z vášho pohľadu zlým smerom?
Je to jedna z možností. Ale naozaj na to
musia byť vážne dôvody. Momentálne by
som však vôbec nešpekuloval o frakcii, ku
ktorej by som sa pričlenil.

Čo sú vaše červené čiary? Kde je priestor,
do ktorého by ste sa s EPP nechceli dostať?
Ide o konkrétne záležitosti, napríklad
Spoločnú poľnohospodársku politiku. Pre
mňa je zaujímavý druhý pilier adresne
orientovaný na environmentálne záležitosti – podporu biodiverzity a chránené
územia v agrárnej aj lesnej krajine. Ale
aj v prvom pilieri sa vytvára nástroj ekoschém, ktoré by mali adresne riešiť biodiverzitu, neproduktívne plochy, stabilizáciu a podporu života v poľnohospodárskej
krajine.
Je to aj silný ekonomický nástroj,
pretože sa bude hlasovať o rozpočte, niekde medzi 20 a 30 percent (z celkového
rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej
politiky). Ide o silnú vec, ktorú chcem
presadzovať v poľnohospodárstve, keďže
teraz je to chémia a žiadny život, čo je neúnosné. Keď sa budeme baviť o percentách
a EPP by kategoricky povedalo nie, toto
nebudeme podporovať, bolo by to pre mňa
nepriechodné. Keby bola EPP proti udržateľnosti života vo veľmi širokom ponímaní, nevedeli by sme sa zhodnúť.
Napriek tomu, že nemáte skúsenosti z
politiky, dúfate, že sa vám podarí vaše
priority vybojovať v tejto veľmi konzervatívnej frakcii?
Bude to o vyjednávaniach, komunikácii. Na to som pripravený.
Podporujete Manfreda Webera na post
predsedu Európskej komisie?
Pravdupovediac som sa nad tým ešte
nezamýšľal. Asi by bolo dobré byť lojálnym voči mojej frakcii. Musím si pozrieť
aj ostatných kandidátov, zatiaľ som na to
nemal veľmi čas. Ako predsedu frakcie
som ho podporil.
Frans Timmermans, ktorý bol v eurovoľ bách kandidátom socialistov na
predsedu Komisie, má určite bližšie k
zeleným témam.
Bude to vyžadovať dôslednejšiu analýzu, momentálne sa neviem vyjadriť.

O ORBÁNOVI SOM VEĽMI
NEROZMÝŠĽAL
Mal by Fidesz Viktora Orbána zostať súčasťou EPP?

Neviem, nakoľko sa k tomu môžem
otvorene vyjadrovať. Je evidentné, že
Viktor Orbán je so svojou maďarskou časťou frakcie problematickým hráčom. Ich
členstvo v EPP bolo dočasne pozastavené,
napriek tomu im boli pridelené pomerne
zásadné posty. Je to ambivalentné. Neviem sa k tomu dobre postaviť. Orbán je
natoľko exponovaný, že jeho potenciálne
členstvo vo frakcii sa nedá ututlať. Aj ostatné frakcie budú požadovať jasné kroky.
A je to dosť vysoká politika, keďže je to na
úrovni členského štátu. Istá opatrnosť je
na mieste.
Na Orbána sa pýtam aj preto, že ako europoslanec zrejme budete súčasťou rozhodovania o jeho budúcnosti v EPP. Na
jeseň sa má jeho členstvo prehodnocovať. Zaujíma ma váš všeobecný prístup.
Mali by takíto politici byť súčasťou
štandardných politických skupín, ktoré
na nich môžu vplývať? Alebo by mali
byť sankcionovaní a odsúvaní na okraj,
aby bol vyslaný jasný signál o právnom
štáte?
To je dobrá otázka, na ktorú neexistuje všeobecná odpoveď. Pomôžem si situáciou našich dvoch europoslancov za
Kotlebu-ĽSNS. Prístup k nim je izolácia a
ignorovanie.
Z vašej strany?
Nie z mojej osobnej strany. Jedna nemenovaná slovenská europoslankyňa pozývala na obed a pozvala všetkých okrem
týchto dvoch europoslancov. A povedala,
že ani v budúcnosti ich pozývať nebude.
Monika Beňová zo Smeru-SD?
Dobre ste uhádli. Aj v diskusii v EPP sa
objavil názor, že by sa s nimi (europoslancami za Fidesz) nemalo vôbec komunikovať. Zjavne však Orbán na tejto úrovni v
ich očiach ešte nie je.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/WiezikPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/WiezikČlánok
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ROZHOVOR

Bilčík: O Timmermansovi
nerozhodol hlas V4
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (Koalícia PS/
SPOLU) [TASR/Jakub Kotian]

K

V Európskom parlamente bude členom
výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a náhradníkom vo výboroch pre ústavné veci
(AFCO) a pre zahraničné veci (AFET).

Vladimír Bilčík je europoslancom za
stranu Spolu-Občianska demokracia vo
frakcii Európskej ľudovej strany (EPP).

Na Facebooku ste napísali, že skutočnosť, že voči kandidatúre Fransa
Timmermansa sa zdvihla vlna opozície „z hľadiska procesu svedčí o
kvalite európskej politickej debaty
a demokratickej kultúre, v ktorej

eďže na vrcholové posty nemáme nomináciu, ktorá by zabezpečila geografickú rovnováhu,
je dôležité, aby boli v programe Európskej komisie zohľadnené politické
priority nášho regiónu, hovorí novozvolený europoslanec VLADIMÍR BILČÍK.

tí veľ kí či silnejší automaticky nevalcujú tých menších.“ Boli dôvody,
pre ktoré Timmermansa odmietli
krajiny V4 a Taliansko legitímne?
Zaznievalo napríklad, že nerozumie
nášmu regiónu, Andrej Babiš sa vyjadril, že Timmermans „nemá rád
náš región“.
Pre mňa je najpodstatnejší dôvod
odmietnutia Fransa Timmermansa politický. My v Európskej ľudovej
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strane (EPP) sme od začiatku hovorili,
že naša absolútna priorita je pozícia
predsedu Európskej komisie (EK). Vychádzame z výsledku eurovolieb, kde
naša frakcia získala najviac poslancov. Toto bol rozhodujúci dôvod, prečo Frans Timmermans a balík mien
okolo neho, nakoniec v Európskej
rade nemal šancu na úspech. Kľúčová opozícia prišla od premiérov EPP:
hlas chorvátskeho, írskeho, lotyšského a napokon aj bulharského premiéra. Hlas V4 a Talianska zďaleka nebol
hlasom, ktorý o Fransovi Timmermansovi rozhodol.
Znamená to, že ak maďarská alebo
poľská vláda vydávajú odstavenie
Timmermansa za svoj úspech, respektíve za úspech V4, je to dezinterpretácia?
Ja to tak nevidím. Ak si pozriete
počty, je jasné, akú väčšinu potreboval získať ktokoľvek na post predsedu
EK. Muselo by to byť minimálne 21
členských štátov, ktoré predstavujú
aspoň 65 % populácie a V4 takéto čísla zďaleka nemá. Je to aj tým, že sme v
Európskom parlamente (EP) povedali,
že nepodporíme nomináciu kandidáta, ktorý by nebol z našej politickej rodiny. To bola pre nás absolútne zásadná vec a to sa odrazilo aj v debatách na
Európskej rade.
Ak niekto niekoho blokuje, v tom
nevidím pre V4 žiadne víťazstvo. Naopak, ak mi niečo na konečnom balíku mien, s ktorým prišla Európska
rada, prekáža, tak je to chýbajúca
geografická rovnováha. Zo strednej
Európy, Pobaltia, juhovýchodnej Európy sa do nominácií nikto nedostal.
Vnímam to ako problém a zlú vizitku
stratégie, ktorá súvisela s postojom
lídrov krajín V4. Toto nepovažujem
za úspech.
Malo podľa vás Slovensko zvoliť inú
stratégiu v rokovaniach?
Slovensko má jeden hlas z 28 a prirodzene si hľadá spojencov tam, kde
ich tradične malo a má. Práve v tejto
otázke sa ukazuje, že slovenská európska politika sa musí byť schopná
pri hľadaní spojencov oprieť pri presadzovaní vlastných záujmov za rámec V4. Potrebujeme pracovať na bilaterálnych vzťahoch s ďalšími krajinami. Spoliehanie sa na V4 nám totiž
v tomto prípade neprinieslo úspech.

Čo stojí za neúspechom Manfreda
Webera? Sú hlasy, ktoré hovoria, že
ani celá EPP nebola za ním zjednotená.
Počúval som to v rôznych kruhoch,
že je neprijateľný, ale nikto nedal na
stôl zásadné argumenty. Exekutívnu
skúsenosť nemal ani Barack Obama
kým sa stal prezidentom USA. Hlavný
dôvod bola zásadná opozícia zo strany Emmanuela Macrona a pár ďalších
lídrov v Európskej rade. Druhý dôvod
bol, že sa v Európskom parlamente
nesformovala širšia koaličná dohoda
ešte pred rozhodujúcim summitom.
Socialisti a liberáli povedali, že si nevedia predstaviť, že by podporili Webera, vďaka čomu bol Parlament ako
taký v rokovaniach oslabený.
EPP sa už stretla s nominantkou
na šéfku Komisie Ursulou von der
Leyen. Povedala niečo, čo by vo Vás
vyvolávalo pocit, že je vhodná kandidátka alebo naopak niečo, čo by ju
diskvalifikovalo?
Je to kvalitná kandidátka. Je pripravená prevziať zodpovednosť za
nomináciu a pripravená dať dokopy
program, s ktorým sa bude uchádzať
o podporu pre seba a pre budúcu Komisiu. Kľúčom k úspechu vo vzťahu
k jej nominácii je debata o prioritách.
Potrebujeme jasnú líniu vo vzťahu k
otázkam, ktoré musíme ako EÚ riešiť.
My v EPP podporujeme jej nomináciu,
zároveň to ale nie je bianco šek pre
budúcu Komisiu. Každá z frakcií koalície v Európskom parlamente – EPP,
socialisti a Obnovme Európu – budú
mať svoje priority a bude dôležité, aby
sme našli zhodu.
Keďže nemáme nomináciu, ktorá
by zabezpečila geografickú rovnováhu, je dôležité, aby boli v programe
Európskej komisie zohľadnené politické priority nášho regiónu, či už v
hospodárskej oblasti, v oblasti súdržnosti alebo bezpečnosti.
Ursula von der Leyen na stretnutí
hovorila o tom, že systém spitzenkandidátov by mal do budúcnosti
prežiť. Nie je to zvláštne, ak uvážime, za akých okolností dostala nomináciu ona?
Systém spitzenkandidátov je rela-
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tívne nový a súvisí s napĺňaním Lisabonskej zmluvy, ktorá jasne hovorí,
že Európska rada nominuje šéfa Komisie, pričom berie do úvahy výsledky volieb do EP. Európsky parlament
je dnes rôznorodejší, frakcií je viacej,
respektíve sú menšie. Ak má proces
fungovať aj vo výsledku, bude musieť
Parlament viac politicky pracovať
naprieč frakciami, aby bol ako inštitúcia silný vo vyjednávaniach hneď
po eurovoľbách. Vnímam toto aj ako
príležitosť pre seba ako poslanca EP,
keďže budem pôsobiť ako náhradník vo výbore pre ústavné záležitosti
(AFCO). Včera ma kolegovia z výboru
zvolili za vice-koordinátora poslancov EPP v tomto výbore, kde budem
fungovať v tandeme s koordinátorkou, bývalou poľskou komisárkou
Danutou Hübner. V nasledujúcich
piatich rokoch bude tento výbor politicky významný.
Včera si Európsky parlament zvolil
predsedu, Taliana Davida-Mariu
Sassoliho z frakcie S&D. Ste spokojný s týmto výberom?
Ja som pána Sassoliho podporil.
Pre mňa bolo dôležité nájsť spôsob,
ako upokojiť situáciu v EP. Som tu
nový ale aj starší kolegovia mi hovorili, že také búrlivé politické dni, aké
sme tu zažívali v posledné dni, si nepamätajú. Som rád, že napokon to bol
pán Sassoli. Hovorilo sa aj o Sergejovi
Staniševovi, ktorý bol pre mnohých
poslancov absolútne neprijateľný pre
svoju minulosť. Pán Sassoli je dobrý
kompromisný kandidát. Je to kľudne
pôsobiaci element v EP a to potrebujeme.
Rozdelili sa už aj členstvá vo výboroch. Vidíte šancu, že Slovensko
bude mať zastúpenie vo vedení výborov?
Súvisí to so silou národných delegácií a my máme počtom relatívne
malé národné delegácie. V EPP máme
4 poslancov a zastúpenia v ďalších
frakciách sú ešte menšie. Treba byť
preto realistický v očakávaniach.
Pani Beňová bBilciklená za kvestorku. Ja sa usilujem o post vedúceho
delegácie, čo sa tiež rozhoduje na základe síl frakcií a národných delegácií.
Verím, že by sa mohlo podariť vedenie delegácie EP pre Čiernu Horu. Budúci týždeň sa to celé utrasie. n
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ROZHOVOR

Hajšel: Legislatívna iniciatíva
by bol veľký krok dopredu
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Na snímke europoslanec Robert Hajšel počas brífingu s novinármi v
rámci predstavenia nových europoslancov 19. júla 2019 v Bratislave.
[TASR/Martin Baumann]

U

rčite bude voči tomu veľký
odpor medzi vládami niektorých členských štátov, možno
aj zo Slovenska, hovorí v rozhovore europoslanec ROBERT HAJŠEL.
Robert Hajšel je novozvoleným
poslancom Európskeho parlamentu za
stranu SMER-SD. V minulosti bol dlhoročným riaditeľom Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Hovoríte, že opustenie princípu
spitzenkandidátov pri obsadzovaní
postu šéfky Európskej komisie je
pre európsku demokraciu krok späť.
Zároveň je fakt, že slovenskí voliči
spitzenkandidátov takmer neregistrujú a už vôbec sa podľa tohto nerozhodujú v eurovoľ bách. Smer-SD
so svojim spitzenkandidátov za socialistov Fransom Timmermansom

v kampani nijako nepracoval. Ako
si to teda pre seba vyhodnocujete?
Musíme sa na to dívať nie len cez
slovenskú prizmu, ale cez celoeurópsku. Tento proces bol rozbehnutý,
najsilnejšie frakcie boli rozhodnuté
ho podporovať. Je to demokratickejší proces výberu. Raz sa možno bude
musieť pristúpiť aj vytvoreniu nadnárodných kandidátskych listín a
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lídrom sa bude ťažšie odmietať tento
princíp. Princíp pochovali lídri a čiastočnej aj Európsky parlament, keď si
hneď zvolil svojho predsedu a hlavné
frakcie sa rozhodli podporiť Ursulu
von der Leyen. Naša frakcia s tým nie
je spokojná a nástojí na tom, aby von
der Leyen pomohla tomuto princípu,
aby sa znovu ujal.

cialistov aj ľudovcov. Proti Ursule von
der Leyen sa nikto nevyjadril, takže
je to dobrý kompromis a ukázalo to aj
hlasovanie v Európskom parlamente,
hoci prešla len o 9 hlasov. Musela vo
všetkých frakciách niečo sľúbiť. Je
pravdepodobné, a o tom sa veľa nehovorí, že o najviac hlasov prišla vo svojej Európskej ľudovej strane.

Zaznela požiadavka, aby sa tento princíp zakotvil právne. To by ale znamenalo otvoriť zmluvy. Je to reálne?

Viac ako u socialistov?

Budeme na tom trvať. Aj Frans
Timmermans, ktorý bude zrejme
prvým podpredsedom Európskej komisie, sa to bude snažiť presadiť v
kolégiu komisárov. Či sa to podarí
dostať do zmluvných dokumentov, o
tom je predčasné hovoriť, lebo to potrebuje podporu jednotlivých vlád.
Rovnaký problém je asi prísľub legislatívnej iniciatívy pre Európsky
parlament. Mnohí poslanci to asi
privítali, ale ako reálne vidíte možnosť, že to bude fungovať?
Vnímam to ako prísľub a záväzok
Ursuly von der Leyen, že sa v práci
svojej Komisie bude snažiť presadzovať, aby EP dostal právomoc legislatívnej iniciatívy. Opäť ale ťažko
odhadnúť, či sa to v priebehu piatich
rokov podarí utvoriť v zmluvných
dokumentoch. Myslím si, že by to bol
ešte omnoho väčší krok dopredu, ako
je systém spitzenkandidátov. Európsky parlament by sa dostal právomocami na roveň národných parlamentov. Dnes sme od toho ďaleko. Určite
bude voči tomu veľký odpor medzi
vládami niektorých členských štátov.
Aj na Slovensku?
Možno, že aj na Slovensku od niektorých síl. Ale minimálne sa o tom
rozbehne diskusia.
Sú viaceré interpretácie, prečo vyšehradský región nakoniec nemá
zastúpenie na vrcholných postoch.
Čo sú podľa vás hlavné dôvody?
Výsledok je vždy kompromis s
najmenším možným menovateľom. Z
hry potom vypadávajú tí, ktorí majú
zdanlivo obrovskú podporu ale niekto
sa postaví proti ich nominácií. Tak to
bolo v prípad vedúceho kandidáta so-

To by som si netrúfol povedať, ale
socialisti boli v tomto transparentní
a v procese formovania postoja pribúdal počet poslancov, ktorí ju boli
ochotní podporiť. Ja sám som na jej
vypočutí vo frakcii zdôrazňoval, aby
pri rozdeľovaní portfólií zobrala viac
do úvahy geografickú vyváženosť. Ak
by náš kandidát dostal dôležité priemyselné alebo energetické portfólio,
bude to vyjadrením veľkého významu tohto regiónu.
Povedali ste, že počas rokovaní členských štátov bolo časové okno, kedy
bol Maroš Šefčovič vážnym kandidátom na post vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničnú politiku
a dokonca mal podporu Nemecka
aj Francúzska. Vidíte teda nejakú
konkrétnu strategickú chybu, ktorá
stála Maroša Šefčoviča post?
Nebol som aktérom na rokovaniach, ťažko sa mi to hodnotí. Výsledok ukazuje, že zvolená taktika
asi nebola najlepšia. Nedostal sa tam
nikto z V4 a reálnymi kandidátmi z
V4 boli iba kandidáti zo Slovenska.
Treba sa dívať do budúcnosti a poučiť
sa pre ďalšie rokovacie taktiky pri
prerozdeľovaní takýchto postov.
Zdôrazňujete, že v novej Komisii je
dôležité aj rodové hľadisko. Ursula
von der Leyen chce mať vyvážený
počet žien a mužov a chce sa k tomu
dopracovať tak, že si z členských
krajín vyžiada dve nominácie,
jednu ženu a jedného muža. Malo
by Slovensko doplniť svoju nomináciu Maroša Šefčoviča ženskou kandidátkou?
Patrí to do kompetencie predsedníčky Európskej komisie, aby v
konzultácii s jednotlivými vládami
rozhodla o distribúcii portfólií. Ale

treba aj zdôrazniť, že už tu máme nejakú situáciu a tá je taká, že 15 štátov
už nominovalo svojich kandidátov
a medzi nimi je, ak dobre počítam, 5
žien a 10 mužov. Ak bude mať budúca
Komisia 27 alebo 28 členov, tak je stále veľký priestor na to, aby sa balans
dosiahol…
Čiže, aby ho zabezpečili iné krajiny…
Ak naša vláda rozhodla tak ako
rozhodla, tak ju pani von der Leyen
nebude nútiť, aby nejakú kandidátku
navrhla. Jedine ak by sme dospeli do
extrémnej situácie, že z nominovaných zostaneme na počte päť až šesť
žien, potom asi požiada spätne aj tie
vlády, aby ponúkli aj alternatívne
ženské mená. Nemyslím si, že by zatiaľ musela naša vláda na jej zvolenú
taktiku reagovať.
Keď sa obsadzovali posty v štruktúre Európskeho parlamentu vchádzali do toho rôzne politické úvahy,
napríklad Obnovme Európu nepodporila nominantov z poľskej vládnej
strany PiS alebo z maďarského Fideszu. Mali ste vy politický problém s nejakou nomináciou?
Nemôžem povedať o nikom, že
by bol pre mňa principiálne neprijateľný. V našej frakcii boli niektoré
mená, ktoré boli pre minimálne polovicu členov frakcie neprijateľné. Ja
si myslím, že treba rešpektovať politické dohody medzi najvplyvnejšími
frakciami v Európskom parlamente.
To, že kandidátka na podpredsedníčku EP bola zo strany Fidesz, sa mi nezdá relevantný dôvod na to, aby bola
zablokovaná. Možno je to aj preto, že
mám lepšie pochopenie ako to v skutočnosti je, keďže pochádzam z tohto
regiónu. Viem ale pochopiť kolegov
z Holandska alebo Nemecka, pre
ktorých bol veľmi dôležitý kandidát
Frans Timmermans, ktorý presadzoval politiku vedúcu ku kritike niektorých aktivít maďarskej vlády. V našej
frakcii je demokracia a nemusia všetci členovia hlasovať tak, ako je konečné rozhodnutie frakcie.

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/HajšelČlánok
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ROZHOVOR

Hojsík: Ani pri SNP sa
nediskutovalo o nákladoch
A u t o r : P a v o l S z a l a i | E U R A C T I V. s k

Letenky za 10 eur nie sú klimaticky zodpovedné, hovorí Martin Hojsík.
[EURACTIV/Štefan Bako]

K

limatická zmena je katastrofa
porovnateľná s druhou svetovou vojnou, ale môžeme ju
využiť ako príležitosť, hovorí europoslanec MARTIN HOJSÍK. Slovensko
podľa neho nepotrebuje nové spaľovne
odpadu ani nové jadrové elektrárne.

Martin Hojsík je europoslancom
Progresívneho Slovenska v liberálnej
frakcii Obnovme Európu. V minulosti
pôsobil ako aktivista Greenpeace, naposledy sa venoval najmä ochrane zvierat.
Od Ursuly von der Leyen ste očakávali „jasné záväzky v … predchá-

dzaní tvorbe plastového odpadu“ a
„veľ kú reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky“. O ničom
z toho sa kandidátka na šéfku Európskej komisie vo svojom prejave
v Európskom parlamente nezmienila. Podporili ste ju napriek tomu?
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Dostali sme od nej program Komisie na papieri, v ktorom bolo viac
v oblasti životného prostredia. Bola
tam snaha zmeniť k lepšiemu poľnohospodársku politiku, chýbala tam
ochrana zvierat. Je na čom pracovať,
ale to, k čomu sa zaviazala, je krokom
vpred. Z frakcie ľudovcov je to najviac, ako sme mohli dostať. Teraz sa
sústredíme na to, aby sa kandidáti a
kandidátky na komisárov a komisárky vedeli postaviť k svojim úlohám.
Ich jednotlivé vypočúvania budú
nesmierne dôležité. Chceme k tomu,
ako aj ku schvaľovaniu Komisie ako
celku, zodpovedne pristupovať vo
frakcii, aby budúce návrhy zákonov
od Komisie boli dostatočne silné.
Hlasovali ste napokon za von der
Leyen?
Áno.

ŠEFČOVIČ AKO
EUROKOMISÁR UROBIL
POKROK
Mal by Maroš Šefčovič opäť zastávať portfólio energetika a klíma,
ako to robil doteraz vo funkcii podpredsedu Komisie?
Neviem to jednoznačne zhodnotiť. Závisí to od viacerých faktorov
vrátane toho, kto budú ďalší kandidáti.
Bol by dobrým kandidátom na
tento post?
Ťažko sa mi to hodnotí jednoznačne. Došlo k istému pokroku.
Očakával by som ešte radikálnejší
alebo intenzívnejší prístup k problematike hroziacej klimatickej katastrofy. Aby sme viac tlačili zelený
reštart nielen v energetike, ale v celej
spoločnosti – priemysel, poľnohospodárstvo…

iniciatívu o batériách. Strategickú
úlohu zohral pri riešení plynovej krízy. Snažil sa, aby Európa nenechala
Ukrajinu osamote. To je veľmi dôležité, pretože Ukrajina je náš významný a blízky partner. Považujem ju za
jednu veľmi priateľskú krajinu hneď
vedľa nás. Na druhej strane sme už aj
za minulej Komisie mohli dosiahnuť
oveľa viac, čo sa týka transformácie
energetiky.
Niektorí mu vyčítajú, že netlačil na
potrestanie Slovenska za dotácie
do výroby elektriny z uhlia.
Ďakujem za pripomenutie. Toto
je jedna z vecí, kde mám kritický
pohľad. Tlak Komisie skrátil obdobie podporovania výroby elektriny
z domáceho uhlia. Rok 2023 je skôr
ako 2030. Nemyslím si, že Slovensko
treba potrestať a požadovať vrátenie
dotácií. Lepšie by bolo, keby obdobie
povolených dotácií do výroby elektriny z uhlia bolo omnoho kratšie.
Argument stability siete je zástupný.
Tvrdiť, že stabilitu garantuje elektráreň, ktorá je tretinu roka vypadnutá, je absurdné. Táto elektráreň tiež
bude potrebovať investície za desiatky miliónov eur, na ktoré sa budeme
musieť poskladať my, daňoví poplatníci v roku 2021, aby mohla spĺňať
normy na znečistenie ovzdušia. V
roku 2021 sa mohla skončiť nielen
podpora, ale aj výroba elektriny z
uhlia v nováckej elektrárni.

MEDZI ORBÁNOM A
BABIŠOM JE ZÁSADNÝ
ROZDIEL

Bol dobrým eurokomisárom?

Venujme sa ešte chvíľu veľ kej politike. Český premiér Andrej Babiš
je podozrivý z konfliktu záujmov
aj neoprávneného čerpania eurofondov. Protesty Čechov proti
sebe zosmiešnil, audit Európskej
komisie označil „za útok a pokus
o destabilizáciu Českej republiky“.
Jeho firmy sú navyše pestovateľom
repky olejnej na pre energetické
účely na veľ kej škále, proti čomu
bojujete. Ako sa s ním cítite vo
frakcii Obnovme Európu?

Sú veci, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť. Napríklad ťahal dopredu

Vo frakcii nie som s Andrejom
Babišom, ale s poslancami za jeho

Takže na tomto poste by ste si ho
vedeli predstaviť, keby dal jasné
záväzky v klimatickej politike?
Nevylučujem to.

stranu ANO. Vedieme dialóg. Sedím
vedľa jedného z nich na frakčných
mítingoch, lebo to tak abecedne vychádza. Nezhodneme sa na všetkom,
ale to platí aj pre ďalších členov frakcie. Sú v nej rôznorodé názory, ale je
to o tom, aby sme sa navzájom snažili
presviedčať a posunúť Európu dopredu.
Európska ľudová strana (EPP) sa
snaží vysporiadať s Viktorom Orbánom. Nemali by to urobiť aj
ALDE a frakcia Obnovme Európu?
Nejdem obhajovať Andreja Babiša a dianie v Českej republike, ale je
tam zásadný rozdiel. Napriek veľmi
vážnym podozreniam, ktoré treba
vyšetriť a vyvodiť dôsledky, nedochádza v Česku k tomu, k čomu dochádza v Maďarsku a Poľsku, teda k
potieraniu základných demokratických inštitúcií. V Maďarsku dochádza k vážnym zásahom do fungovania právneho štátu. Podobné je to
so súdnictvom v Poľsku. Proti obom
krajinám je vedenie konanie podľa
článku 7, a to sa v Českej republike
nedeje. Keby sa začalo konanie podľa
článku 7, aj frakcia sa úplne inak postaví k členstvu kolegov z ANO.
Tlačili by ste v tomto prípade aj vy
na nejakú formu sankcií?
Ako frakcia sme prijali uznesenie, že nepodporujeme kandidátov
na funkcie v Európskom parlamente
z vládnych strán z krajín, voči ktorým je vedené konanie podľa článku
7. Ja by som teda rozhodne podporil,
aby sme podobné opatrenia urobili
voči kolegom z ANO, pretože by to
boli veci, ktoré nie sú v súlade s právnym štátom. To je dôležitá línia a keď
ju prekročia, majú problém.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/HojsíkPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/HojsíkČlánok
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ROZHOVOR

Ďuriš Nicholsonová:
Zatiaľ som v ECR nemusela
ohýbať svedomie
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, (SaS, ECR) [Európsky
parlament/Mathieu Cugnot]

P

skeho parlamentu za stranu SaS. Pôsobí
vo frakcii Európskych konzervatívcov
a reformistov (ECR). Minulý týždeň bola
zvolená za predsedníčku výboru EP pre
zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Lucia Ďuriš Nicholsonová bola
v máji zvolená za poslankyňu Európ-

Vraj ste sa o svojej nominácii na
predsedníčku výboru EMPL dozvedeli až ráno v deň zvolenia. Bolo to
naozaj také prekvapenie?

re ECR by mali byť nosné reformy
EÚ, nie konzervatívna ideológia,
hovorí v rozhovore europoslankyňa LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ.
Diskusiu v skupine zatiaľ vníma ako
racionálnu.

Signály boli. Ale až o 9 ráno mi volal Frank Barrett s tým, že poľská delegácia ma chce navrhnúť a on potrebuje vedieť, či by som vôbec súhlasila
s nomináciou. Emaily od politických
poradcov v noci pred voľbou boli pritom úplne zmätočné. Písali, že nikto
nevie, čo sa bude diať, iba to, že bol
zvolaný EMPL, že sa ide voliť predsedníctvo a že pravdepodobne pani
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Szydlo chce kandidovať tretí krát.
Vraj ak sa tak stane, hrozí, že frakcia
príde o post predsedu výboru.
Samozrejme moje meno bolo
od začiatku teoreticky skloňované.
Okrem mňa sú vo výbore za ECR poľskí poslanci za Právo a spravodlivosť
(PiS) a je tam nemecký poslanec Helmut Geuking, zo strany, ktorá mala
malý volebný výsledok, keďže nemajú kvórum. Teoreticky prichádzal
do úvahy on a ja. Pán Geuking mal
o funkciu veľký záujem a komunikoval aj s poslancami z iných frakcií, či
by bol priechodný. Ja som toto nerobila, lebo som to považovala za nefér
voči ECR. Ak raz ten post patrí frakcii
ECR, nech ona navrhne. Hovorila som
tiež, že keby to teraz zobral Geuking
a ja po dva a pol roku, kedy môže dôjsť
k výmene, tak by mi to neprekážalo,
lebo by som aspoň spoznala procesy.
To znie, ako keby ste nemali ani
veľmi okno na vážne zváženie.
Nemala. Bola to chvíľa. Frank Barrett mi vtedy povedal, že sa na základe reakcií z ostatných frakcií ukazuje,
že ja som tá, ktorá je priechodná a formálne sa spýtal, či to akceptujem. Ja
som sa opýtala, či mám inú možnosť
a on povedal, že ich veľa nie je. Tak
som to zobrala. Nechcem, aby to vyznelo, že som bola k niečom donútená, ale je to, samozrejme, pre mňa
obrovská výzva.
Pri prvých dvoch voľ bách ste podporili Beatu Szydlo?
Podporila som ju. Oba razy.
V predvolebnom rozhovore pre
Denník N ste na margo členstva
v ECR hovorili o tom, že máte problém byť vo frakcii, kde dominuje
strana poľská PiS. Ako sa vaše uvažovanie vyvinulo?
V prvom rade patrím ku krídlu reformistov. Keď sa pozriete na frakcie,
tak nikde inde ako v ECR reformistov
nemajú.
Reformistov v akom zmysle?
Takí, ktorí chcú reformovať Európsku úniu. Nie sú v Obnovme Európu, nie sú v EPP, nie sú u socialistov.
To sú všetko euro-optimisti. Potom
je tu opačné spektrum, ktoré u mňa

absolútne nepripadá do úvahy, okrem
iného aj preto, že sú euroskeptici. Jedinou frakciou, ktorá ponúka priestor
reformistom je ECR. Veľa ľudí sa ma
na to pýta, že ak mám liberálny background, ako môžem fungovať s konzervatívnymi europoslancami. Zatiaľ
som nezachytila diskusiu, ktorá by
pretláčala konzervatívnu alebo ultrakonzervatívnu ideológiu, ktoré je
často pripisovaná PiS…
…alebo španielskej strane Vox.
Alebo Vox. Ak sa pozriem na iné
frakcie, nevyhovovala by mi ani jedna. Nemám ani chuť byť spolu s ľuďmi ako Uhrík a Radačovský medzi
nezaradenými. Toto všetko hovorím
nezávisle od toho, že vďaka tomu, že
som v ECR, som sa dostala k takému
významnému postu ako je predsedníctvo EMPL. Mali sme veľa stretnutí
skupiny, kde sa títo ľudia mohli profilovať a musím povedať, že zatiaľ bola
diskusia celkom racionálna. Ja takéto vecí vnímam veľmi citlivo a zatiaľ
som svoje svedomie nemusela ohýbať. V prípade strany Vox som opatrná, ale zatiaľ sa neprejavujú.
Ak by sa pretláčanie ultrakonzervatívnej agendy na frakcii objavilo, ste
pripravená sa proti tomu vyhraniť?
Áno, pretože si myslím, že najväčšia devíza ECR, vďaka ktorej by mohla získavať ďalších poslancov z iných
frakcií je, že sú tam reformisti. Preto
si myslím, že by sa konzervatívna ideológia mala potláčať a nemala by byť
pre ECR nosná. Poďme sa pozrieť na
procesy a na to, ako EÚ funguje a kam
až majú siahať jej kompetencie. Chystám sa aj otvoriť túto diskusiu. Veci
sa najlepšie menia zvnútra. Mnohí
v ECR to vidia podobne.

ČAKALA SOM MENEJ
POLITICKÉHO
MARKETINGU
Pýtali sa vás poľskí kolegovia z PiS,
čo si myslíte o článku 7 a kde sa nachádzate v tejto európskej debate
o právnom štáte?
Nepýtali.
A keby sa spýtali?

Asi by som povedala pravdu, že pri
kríze ústavného súdu, pri ktorej dochádzalo aj k nepokojom, asi nebolo
všetko v poriadku. Na druhej strane
je otázka, nakoľko má EÚ vstupovať
do procesov v jednotlivých členských
štátoch. Nehovorím, že som za, ani
proti. Je to zaujímavá otázka najmä
v tom kontexte, že EÚ často nemeria
jedným metrom. Mali by sme o tom
začať seriózne diskutovať – čo posudzovať a ako. Aj ja si myslím, že ak
na Slovensku dochádza k veciam ako
bola Kuciakova vražda a ak nie je vo
vnútri štátu sila, ktorá by riešila otázky právneho štátu, tak potrebujem asi
inštanciu zhora.
Európska komisia minulý týždeň
predstavila návrh, podľa ktorého by
sa pravidelne mal monitorovať stav
právneho štátu vo všetkých krajinách.
Ide o rámec pravidiel. Ak to budú
jasné pravidlá, jasne aplikované na
všetkých, potom si myslím, že je to
férový prístup.
V jednom z vašich prvých videí
z Európskeho parlamentu ste hovorili o tom, že vás prekvapilo, že sa
v Európskom parlamente nepracuje
s dátami. Viete konkretizovať, o čo
išlo?
Išlo o diskusiu v ECR, keď sme diskutovali o probléme Stredozemného
mora, utečencov a Racketeovej. Tam
sa k tomu prehlásil taliansky kolega,
ktorý začal hovoriť o tom, že mainstreamové médiá klamú, a ja som sa
vtedy prihlásila a vyzvala k tomu, aby
sme zdrojovali. Nemôže sa povedať,
že mainstreamové médiá klamú, lebo
to hovoria konšpirátori. Ak má pocit,
že niekde zavádzali, nech presne povie, v čom a nech dá dôkazy, že to bolo
inak. Lebo inak sa bavíme o pocitoch.
Očakávala som menej politického
marketingu a viac prístupu založeného na dôkazoch.

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/ĎurišNicholsonováČlánok

22

AUGUST 2019 | ROZHOVORY S POSLANCAMI EURÓPSKEHO PARLAMENTU

ROZHOVOR

Pollák: Orbánov Fidesz
nemá v Európskej ľudovej
strane čo hľadať
A u t o r : Z u z a n a G a b r i ž o v á | E U R A C T I V. s k

Europoslanec Peter Pollák. [EURACTIV Slovensko/Štefan Bako]

P

ETER POLLÁK by podporil aktiváciu článku 7 voči Maďarsku,
pretože Viktor Orbán sa nespráva demokraticky. V europarlamente
sa chce venovať eurofondom. Tie slovenská vláda podľa neho nedokázala dobre využiť, čím zvýšila napätie
medzi Rómami a Nerómami.
Peter Pollák je europoslancom za
hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti vo frakcii Európskej ľudovej strany.

Do Európskeho parlamentu sa dostal
z tretieho miesta kandidátky so ziskom
23 815 preferenčných hlasov. Počas
druhej vlády Roberta Fica ako zástupca
opozície zastával post Splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Pollák
sa v roku 2012 stal prvým poslancom
rómskej národnosti v Národnej rade
a po májových eurovoľbách tiež prvým
rómskym europoslancom zo Slovenska.
V Európskom parlamente je členom Výboru pre kultúru a vzdelávanie (CULT)
a náhradníkom vo Výbore pre regionálny
rozvoj (REGI).

Máte za sebou prvé týždne v Európskom parlamente. Stihli ste sa
za ten čas v Štrasburgu a Bruseli už
„rozkukať“?
Ten mesiac, ktorý som súčasťou
európskeho parlamentu, to bola taká
„oťukávačka“, kde som spoznával
ako to tam funguje a získaval partnerstvá. Predovšetkým to bol veľmi
náročný mesiac, kedy sa volilo predsedníctvo parlamentu a aj samotný
predseda Európskej komisie. Čiže bol
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to výrazne politický mesiac, kedy prebiehali rôzne rokovania na rôznych
úrovniach a musím povedať, že to
bolo dosť chaotické.
Najdôležitejšie rokovanie, ktoré
ste zatiaľ v Európskom parlamente
absolvovali, bolo to o novej predsedníčke Európskej komisie Ursule
von der Leyen. Krátko po tom, čo sa
európski lídri dohodli na rozdelení
kľúčových postov v hlavných inštitúciách EÚ, ste spôsob ich dohody
označili za „facku nielen voličom,
ale aj Európskemu parlamentu“.
Nakoniec ste ale Von der Leyen
v hlasovaní podporili. Prečo?
Mne sa zdá, že ak sa parlament na
niečom dohodol, čo nikto z európskych lídrov nespochybnil a zrazu
keď príde na lámanie chleba sa to niekomu nepáči, tak je to facka voličom,
ale aj parlamentu. Ak nechceli európski lídri takýmto spôsobom postupovať pri výbere človeka na post predsedu Európskej komisie, tak to mali zastaviť úplne v zárodku. Nie vtedy, keď
sa na tom už dlhé mesiace pracovalo
a tento akt sa nespochybňoval.
A prečo som si vlastne vybral von
der Leyen? Priznám sa, na začiatku
som mal pochybnosti, či je naozaj
tou pravou kandidátkou, ktorá dokáže päť rokov využiť na to, aby sme
posilnili Európu, aby sa dokázala
ubrániť všetkým hrozbám a aby sme
Európsku úniu postavili na nohy.
Pravdupovediac to, že sme boli v takom kritickom období pred voľbami
bola aj zásluha európskych lídrov. Po
niekoľkých stretnutiach priamo s von
der Leyen som dospel k názoru, že je
to najlepšia voľba.
Čím konkrétne vás presvedčila?
Aj tým, že ju naša frakcia prijala
za vlastnú kandidátku. Prišla pokorne požiadať o podporu a zodpovedala
nám mnohé dôležité otázky. Získala si
v podstate väčšinu našej frakcie (Európska ľudová strana, EPP, – pozn.red.)
a naozaj sa mi pozdávalo aj to, ako
pristupovala k ostatným politickým
subjektom v Európskom parlamente.
Aj tam sa zúčastňovala rôznych diskusií a za tých pár dní urobila veľký
pokrok. Z nemeckej ministerky obrany sa stal naozaj európsky politik,
ktorý získal podporu v parlamente,

aj keď veľmi krehkú. Dúfam, že túto
podporu využije veľmi zodpovedne
a nesklame jednak poslancov, ktorí
jej ten hlas dali a hlavne nesklame
Európu.
Bol pred tým, ako sa objavilo meno
Von der Leyen, vašim hlavným favoritom Manfred Weber (spitzenkandidát Európskej ľudovej strany)?
Áno. Dlhodobo som ho sledoval,
mal som s ním pred pár týždňami
osobné stretnutie a naozaj sa mi javil
ako najviac pripravený kandidát na
tento post. Bolo pre mňa záhadou, že
za ním nestáli ani pravicoví lídri z Európskej únie.
Čím si to vysvetľujete?
Nedokážem si to vysvetliť. Myslím si, že najviac na tom popracoval Macron, ktorý bol zásadne proti
nemu. Ale prsty v tom mala aj V4 (Vyšehradská skupina, – pozn. red.) ako
taká. Tu sa prejavilo, že V4 v zásadných rozhodnutiach koná samostatne, bez dohody, bez koordinácie. Ukázalo sa, že každá krajina vo V4 sleduje
vlastné záujmy a že V4 je nefunkčná.
Systém spitzenkandidátov sa teda
tentokrát neuplatnil. Mal by sa
tento spôsob voľ by predsedu Komisie do budúcnosti zachovať?
Ja som zástancom parlamentarizmu. Keď som bol súčasťou národného
parlamentu, tak národný parlament
mal hlavné slovo a som presvedčený
o tom, že aj na európskej úrovni by
mal mať parlament oveľa výraznejšiu
pozíciu. Bežní ľudia nevedia, že Európsky parlament nemôže predkladať
legislatívu. Nárok predkladať legislatívu má len vláda, teda Európska
komisia. To sú zásadné nedostatky
európskeho mechanizmu a to treba
zmeniť tak, aby parlament, ako jediná
priamo volená inštitúcia, získala na
vážnosti. Nemala by to byť v podstate
len inštitúcia, ktorá dostane za úlohu
zvoliť akéhosi kandidáta.
Krátko po eurovoľ bách, keď ste sa
rozhodovali, ku ktorej frakcii sa v Európskom parlamente pridáte, ste povedali, že v hre je Európska ľudová
strana (EPP) a Zelení. Váš predchodca, ktorý v europarlamente zastupo-

val OĽaNO Branislav Škripek, bol
súčasťou ECR (Európski konzervatívci a reformisti). Prečo ste vylúčili
ECR?
Mal som ponuky vstúpiť do viacerých frakcií. Hovoril som aj so Zelenými, udržiaval som kontakty aj s ECR.
Rozhodol som sa v podstate podľa
môjho srdca a podľa toho, čo celý život vyznávam. Som kresťan, konzervatívny, ktorý má ale aj liberálne
zmýšľanie. Práve táto frakcia mi ponúkala to, čo ja cítim. Som súčasťou
Európskej ľudovej strany (EPP), ktorá
je najväčšou politickou frakciou v Európskom parlamente, cítim sa tam zatiaľ dobre a krok vstúpiť do tejto frakcie neľutujem.
Čo vás odradilo od ponuky ECR?
Chcel som byť vo frakcii, ktorá
bude rozhodovať, ktorá bude mať napríklad predsedu Európskej komisie.
Hralo pri vašom rozhodovaní úlohu
aj to, aké strany sú súčasťou tej skupiny?
Ani nie. Toto nezohrávalo nejakú
významnú úlohu, ale priznám sa, že
moje rozhodovanie ovplyvnilo aj to,
koľko poslancov zo Slovenska bude
súčasťou ECR alebo teda EPP. Ale už
dávno pred voľbami, keď sa ma ľudia na diskusiách pýtali, že do ktorej
frakcie pôjdem, tak som hovoril, že to
bude EPP, ak bude spĺňať moje priority. Pred samotným vstupom do EPP
som mal niekoľko rozhovorov priamo
s vedením, kde som jasne pomenoval
moje priority a pýtal som sa, či sú pripravení pomôcť mi pri presadzovaní
týchto priorít. Dostal som pozitívnu
odpoveď a to bolo kľúčové pri mojom
rozhodovaní.

Rozhovor si môžete
vypočuť aj ako podcast:
http://bit.ly/PollákPodcast

Celý rozhovor
si môžete prečítať na:
http://bit.ly/PollákČlánok
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