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Č L Á N O K

V4 svojho nominanta  
na vrcholné funkcie nemá, 

Komisiu má viesť žena
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

Nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová, ktorú lídri EÚ 
nominovali na predsedníčku Európskej komisie.  

[TASR/AP/Francisco Seco]

Európsky parlament bude 
o  nominácii Ursuly von der 
Leyenovej hlasovať 15. júla. Eu-

roposlanci nie sú nadšení, že lídri ig-
norovali vedúcich kandidátov, ktorí 
prešli eurovoľbami.

KTO JE URSULA VON DER 
LEYENOVÁ, NÁDEJNÁ 
PREDSEDNÍČKA 
EURÓPSKEJ KOMISIE?
Skúsená politička CDU, minister-

ka vo všetkých troch vládach Angely 

Merkelovej a  jej blízka spolupracov-
níčka. Najprv bola ministerku pre ro-
dinnú politiku, seniorov, ženy a mlá-
dež, neskôr ministerkou práce a  so-
ciálnych vecí. Presadila ďalekosiahle 
zmeny v rodičovskej dovolenke, aj pre 
mužov a  dostupnosti predškolskej 
starostlivosti. Neskôr sa dostala do 
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sporu s Merkelovou, keď jasne podpo-
rovala plán Európskej komisie zaviesť 
rodové kvóty v správnych radách veľ-
kých spoločností.

Od roku 2013 vedie ministerstvo 
obrany. Riadenie rezortu sa stalo jej 
Achillovou pätou, stav nemeckej ar-
mády odborníci hodnotia ako zlý po 
technickej aj personálnej stránke, čo 
je spôsobené aj dlhodobým podfinan-
covaním rezortu. Von der Leyenová 
má aktuálne aj iný problém. Výbor 
nemeckého parlamentu sa zaoberá 
kontraktami pre konzultačné spoloč-
nosti, ktoré ministerstvo pod jej ve-
dením uzavrelo. Práve problémy v re-
zorte sa mali podpísať pod fakt, že sa 
viac než sľubne naštartovaná politic-
ká kariéra von der Leyenovej v strane 
CDU zasekla.

Ešte pred tým sa o  nej uvažovalo 
ako o nástupkyni Angely Merkelovej. 
Von der Leyenová stála po jej boku 
v čase najväčšej kritiky pre migračnú 
politiku.

Martin Schulz, bývalý šéf Európ-
skeho parlamentu a  bývalý šéf ne-
meckej sociálnej demokracie o  nej 
hovorí, že je najslabšou ministerkou 
súčasnej vlády. Hoci ju jej kolegovia 
v  CDU nekritizujú otvorene, jej od-
chod do Bruselu by vraj uvítali.

Podľa informácií z  prostredia 
summitu s  menom Ursuly von der 
Leyenovej prišiel francúzsky pre-
zident Emmanuel Macron. Kedže 
koaličný partner CDU, sociálni de-
mokrati (SPD), mali s  jej nomináciou 
veľký problém, podľa pravidiel koa-
ličnej zmluvy sa Angela Merkelová 
pri schvaľovaní jej mena zdržala. Ak 
by ju Európsky parlament do funk-
cie potvrdil, bolo by to druhýkrát, čo 
pozíciu šéfa eurokomisie zastáva Ne-
mec. Z Nemecka bol aj prvý predseda 
Európskej komisie Walter Hallstein 
(1958-1967).

Otec Ursuly von der Leyenovej, 
Ernst Albrecht, pracoval v inštitúciách 
predchodcu dnešnej EÚ. Von der Leye-
nová sa preto narodila v  Bruseli, kde 
prežila prvých 10 rokov života. Jej otec 
sa neskôr stal dolnosaský premiérom.

BELGICKÝ PREMIÉR – 
DOBRÝ PREDPOKLAD 
PRE MANAŽOVANIE 
SUMMITOV EÚ

Na pozíciu šéfa Európskej rady, 
pozíciu, ktorú dnes zastáva Poliak 
Donald Tusk, si lídri vybrali človeka 
spomedzi seba – belgického premiéra 

Charlesa Michela. Podľa iného belgic-
kého expremiéra Guy Verhofstadta je 
samotný fakt, že bol belgickým pre-
miérom dobrá východzia pozícia pre 
manažovanie rokovaní lídrov EÚ. Po-
liticky je rovnako ako Verhofstadt li-
berál. Jeho ostatná vláda, v ktorej boli 
aj flámski separatisti N-VA, padla na 
konflikte okolo tzv. Migračného kom-
paktu. Michel je frankofón, ale hovorí 
aj po holandsky.

Michelov otec, bývalý belgický 
eurokomisár a niekdajší belgický mi-
nister zahraničia a bývalý eurokomi-
sár Louis Michel o svojom synovi pre 
denník De Morgen hovorí ako o „inte-
ligentnom a tvrdohlavom mužovi“.

JOSEPH BORRELL, PO 
JAVIEROVI SOLANOVI 
ĎALŠIA VÝRAZNÁ 
POSTAVA ŠPANIELSKEJ 
DIPLOMACIE
Španielsky minister zahraničných 

vecí z  tábora európskych socialistov 
stál na čele Európskeho parlamentu 
v  rokoch 2004-2007. V  eurovoľbách 
2019 viedol kandidátku PSOE, no svoj 
mandát si neprebral s tým, že nechce 
opúšťať kreslo ministra zahraničia.

CHRISTINE LAGARDEOVÁ 
AKO PREZIDENTKA 
EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ 
BANKY
Meno Christine Lagardeovej sa 

v súvislosti s touto pozíciou síce spo-
mínalo, ona ale nikdy záujem oň ne-
potvrdila. Doteraz pôsobí ako prezi-
dentka Medzinárodného menového 
fondu, kam zase postúpila z  pozície 
francúzskej ministersky financií.

VYŠEHRAD A VÝCHODNÁ 
ČASŤ EÚ OBIŠLI 
NAPRÁZDNO
Vyšehradská štvorka nemá 

v  kompromisnom riešení žiadneho 
nominanta. Presadila však požiadav-
ku Maďarska, Poľska a Českej republi-
ky odmietnuť Fransa Timmermansa 
na post predsedu Európskej komisie. 
Timmermans bol spitzenkandidátom 
Strany európskych socialistov a  jeho 
nominácia na predsedu Komisie mala 
byť súčasťou kompromisu, ktorý pre-
sadzovala Angela Merkelová.

Holandský podpredseda Európ-
skej komisie nad očakávania dobre 
obstál v  holandských eurovoľbách. 

Počas svojho mandátu v Komisii Jea-
na-Clauda Junckera viedol s Poľskom 
a Maďarskom ťažké dialógy o proble-
matických zákonoch a  opatreniach, 
ktoré tamojšie vlády robili, často 
v  snahe oslabiť právny a  politický 
systém bŕzd a protiváh. Obe vlády ho 
dlhodobo a otvorene kritizovali a ob-
viňovali z politickej zaujatosti. Viace-
rí politici z regiónu hovorili o tom, že 
strednej Európe nerozumie. Odmiet-
nutie Timmermansa a  čiastočne aj 
Manfreda Webera z  Európskej ľudo-
vej strany vydáva maďarská vláda za 
veľký úspech V4. Problém s Fransom 
Timmermansom mali aj Taliani.

Premiér Peter Pellegrini po sum-
mite povedal, že slovenský euroko-
misár Maroš Šefčovič je kandidátom 
Vyšehradskej štvorky na podpredse-
du Európskej komisie. Zároveň upo-
zornil, že kompetencia vymenovať 
členov EK bude na jej novej šéfke Ur-
sule von der Leyenovej.

K  nominácii von der Leyenovej 
dodal: „Myslím si, že je to takisto dob-
rý signál pre spoločnosť a  pre všet-
ky ženy, ale možno aj malé dievčatá 
v škole — že im to dodá trošku takej 
chuti a presvedčenia, že sa oplatí pra-
covať a aj žena môže stáť na čele takej-
to významnej inštitúcie.“

ČO NA TO EURÓPSKY 
PARLAMENT?
Časť európskych socialistov aj Ze-

lení považujú dohodou lídrov za ne-
akceptovateľnú, najmä preto, že obiš-
la systém spitzenkandidátov. Ursula 
von der Leyenová môže mať v Európ-
skom parlamente potenciálne veľký 
problém. Na potvrdenie vo funkcii 
potrebuje získať absolútnu väčšinu 
hlasov v  Európskom parlamente. 
Ak sa tak nestane, lídri EÚ musia do 
mesiaca navrhnúť nové meno. Parla-
ment bude grilovať aj Josepa Borrella, 
ktorý bude ako vysoký predstaviteľ 
pre zahraničnú a  bezpečnostnú poli-
tiku tiež členom Európskej komisie. n
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Europoslanci si v  druhom kole 
zvolili za predsedu talianskeho 
poslanca z  tábora socialistov Da-

vida-Mariu Sassoliho.

Európsky parlament zvolením ta-
lianskeho europoslanca rešpektoval 
prerozdelenie vrcholných postov me-
dzi politické skupiny, tak ako vyplý-
va z  dohody lídrov o  nomináciách na 
vrcholové pozície. Nesiahol však po 
zástupcovi východnej Európy, hoci sa 
kuloárne hovorilo o Bulharovi a šéfovi 
strany eurosocialistov (PES), Sergejovi 
Staniševovi. Bola by to aspoň nejaká 
kompenzácia za fakt, že všetky ostatné 
posty ostávajú v západnej Európe.

Za Sassoliho v  druhom kole zdvihlo 
ruku 345 poslancov z  celkového počtu 
667 platných hlasov. Jeho zvolenie je do 
veľkej miery prekvapením a  to aj pre 
neho, keďže jeho nominácia za skupinu 

Socialistov a demokratov bola rozhodnu-
tá na poslednú chvíľu, po tom, čo sa lídri 
EÚ dohodli na ostatných nomináciách.

David-Maria Sassoli je členom Eu-
rópskeho parlamentu od roku 2009. 
Bol opakovane podpredsedom Európ-
skeho parlamentu. Pred vstupom do 
politiky za taliansku Demokratickú 
stranu (PD) bol novinárom.

Vo svojom úvodnom prejave pred 
poslancami sa vrátil do histórie a  vy-
medzil voči nacionalizmu. Zdôrazňo-
val dôležitosť sociálnych politík, ro-
dovej rovnosti aj potrebu reformovať 
dublinské pravidlá o azyle.

NACIONALIZMUS JE VÍRUS
Európska únia podľa neho nie je 

„náhodou histórie“. „Som synom muža, 
ktorý vo veku 20 rokov bojoval s inými 
a  matky, ktorá tiež ako dvadsaťročná 
odišla z domu a hľadala úkryt. Viem, že 

je to príbeh mnohých z  vašich rodín,“ 
prihováral sa poslancom.

Európsky príbeh podľa neho vzni-
kol na „bolesti, krvi mladých Britov 
zmasakrovaných na plážach Norman-
die, na túžbe Sophie a  Hansa Schol-
lovcov po slobode, na túžbe po spra-
vodlivosti hrdinov Varšavského geta, 
na tankmi potlačenej (Pražskej) jari vo 
východných krajinách…“.

Ak sme Európanmi, je to aj preto, že 
milujeme svoje krajiny, hovorí Sassoli, 
no nacionalizmus, ako ideológia „produ-
kuje vírus, ktorý vyvoláva pocit nadrade-
nosti a vytvára deštruktívne konflikty.“

Hovoril o  epochálnych zmenách, 
ktorými Európa prechádza: nezamest-
nanosť mladých ľudí, migrácia, zmena 
klímy, digitálna revolúcia, nová rovno-
váha na globálnej scéne. Tieto výzvy 
vyžadujú „odvahu skombinovať múd-
rosť a trúfalosť“.

Prihovára sa za zmenu ekonomic-
kého modelu, ktorý lepšie prepojí rast, 
sociálnu ochranu a ochranu životného 
prostredia. Sociálnu ochranu vníma 
ako súčasť európskej identity. EÚ musí 
pracovať na väčšej rodovej rovnosti 
a  na posilnení prítomnosti žien vo vr-
cholovej politike aj ekonomike. „Žiad-
ny Európan nesmie byť ponižovaný ani 
marginalizovaný kvôli svojej sexuálnej 
orientácii,“ dodal tiež.

Dotkol sa aj témy migrácie apelom 
na reformu dublinského nariadenia, 
ktoré je už roky zamrznutá pre neschop-
nosť členských štátov sa dohodnúť. 
„Páni z Európskej rady, tento Parlament 
verí, že nadišiel čas diskutovať o  refor-
me pravidiel Dublinu (…) Dlhujete to 
európskym občanom, ktorí volajú po 
väčšej solidarite medzi členskými štát-
mi, dlhujete to trpiacim ľudom kvôli 
ľudskosti, ktorú nechceme stratiť a kto-
rá nás robí veľkými v očiach sveta.“n

Č L Á N O K

Nový predseda europarlamentu:  
Treba spojiť múdrosť s trúfalosťou

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

Novozvolený predseda Európskeho parlamentu, Talian David-Maria 
Sassoli [© European Union 2019/EP/Fred Marvaux]
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R O Z H O V O R

Vladimír 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]

Keďže na vrcholové posty nemá-
me nomináciu, ktorá by zabez-
pečila geografickú rovnováhu, 

je dôležité, aby boli v programe Európ-
skej komisie zohľadnené politické prio-
rity nášho regiónu, hovorí novozvolený 
europoslanec VLADIMÍR BILČÍK.

Vladimír Bilčík je europoslancom 
za stranu Spolu-Občianska demokra-
cia vo frakcii Európskej ľudovej strany 
(EPP). V  Európskom parlamente bude 
členom výboru pre občianske slobody, 

spravodlivosť a  vnútorné veci (LIBE) 
a náhradníkom vo výboroch pre ústav-
né veci (AFCO) a  pre zahraničné veci 
(AFET). 

V rozhovore sa dozviete:
• kto potopil nádeje Fransa Tim-

mermansa a Manfreda Webera na 
post predsedu Komisie,

• či niečo získala V4,
• či má systém spitzenkandidátov 

do budúcnosti ešte šancu,
• čo je kľúčom k úspechu pre Ursulu 

von der Leyen v Európskom parla-
mente.

Na Facebooku ste napísali, že sku-
točnosť, že voči kandidatúre Fran-
sa Timmermansa sa zdvihla vlna 
opozície „z  hľadiska procesu svedčí 
o  kvalite európskej politickej debaty 
a  demokratickej kultúre, v  ktorej tí 
veľ kí či silnejší automaticky neval-
cujú tých menších.“ Boli dôvody, pre 
ktoré Timmermansa odmietli kraji-
ny V4 a Taliansko legitímne? Zaznie-
valo napríklad, že nerozumie nášmu 
regiónu, Andrej Babiš sa vyjadril, že 
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Timmermans „nemá rád náš región“. 

Pre mňa je najpodstatnejší dôvod 
odmietnutia Fransa Timmerman-
sa politický. My v  Európskej ľudovej 
strane (EPP) sme od začiatku hovorili, 
že naša absolútna priorita je pozícia 
predsedu Európskej komisie (EK). Vy-
chádzame z výsledku eurovolieb, kde 
naša frakcia získala najviac poslan-
cov. Toto bol rozhodujúci dôvod, pre-
čo Frans Timmermans a  balík mien 
okolo neho, nakoniec v  Európskej 
rade nemal šancu na úspech. Kľúčo-
vá opozícia prišla od premiérov EPP: 
hlas chorvátskeho, írskeho, lotyšské-
ho a napokon aj bulharského premié-
ra. Hlas V4 a Talianska zďaleka nebol 
hlasom, ktorý o  Fransovi Timmer-
mansovi rozhodol.

Znamená to, že ak maďarská alebo 
poľská vláda vydávajú odstavenie 
Timmermansa za svoj úspech, res-
pektíve za úspech V4, je to dezin-
terpretácia? 

Ja to tak nevidím. Ak si pozriete 
počty, je jasné, akú väčšinu potrebo-
val získať ktokoľvek na post predsedu 
EK. Muselo by to byť minimálne 21 
členských štátov, ktoré predstavujú 
aspoň 65 % populácie a V4 takéto čís-
la zďaleka nemá. Je to aj tým, že sme 
v  Európskom parlamente (EP) pove-
dali, že nepodporíme nomináciu kan-
didáta, ktorý by nebol z našej politic-
kej rodiny. To bola pre nás absolútne 
zásadná vec a to sa odrazilo aj v deba-
tách na Európskej rade.

Ak niekto niekoho blokuje, v tom 
nevidím pre V4 žiadne víťazstvo. Nao-
pak, ak mi niečo na konečnom balíku 
mien, s ktorým prišla Európska rada, 
prekáža, tak je to chýbajúca geogra-
fická 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 kra-
jín V4. Toto nepovažujem za úspech.

Malo podľa vás Slovensko zvoliť inú 
stratégiu v rokovaniach? 

Slovensko má jeden hlas z 28 a pri-
rodzene si hľadá spojencov tam, kde 
ich tradične malo a má. Práve v tejto 
otázke sa ukazuje, že slovenská eu-
rópska politika sa musí byť schopná 
pri hľadaní spojencov oprieť pri pre-

sadzovaní vlastných záujmov za rá-
mec V4. Potrebujeme pracovať na bi-
laterálnych vzťahoch s ďalšími kraji-
nami. Spoliehanie sa na V4 nám totiž 
v tomto prípade neprinieslo úspech.

Čo stojí za neúspechom Manfreda We-
bera? 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 stra-
ny 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 ne-
vedia predstaviť, že by podporili We-
bera, 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 kan-
didátka alebo naopak niečo, čo by ju 
diskvalifikovalo? 

Je to kvalitná kandidátka. Je pri-
pravená prevziať zodpovednosť za 
nomináciu a  pripravená dať dokopy 
program, s ktorým sa bude uchádzať 
o podporu pre seba a pre budúcu Ko-
misiu. Kľúčom k  úspechu vo vzťahu 
k jej nominácii je debata o prioritách. 
Potrebujeme jasnú líniu vo vzťahu 
k otázkam, ktoré musíme ako EÚ rie-
šiť. My v  EPP podporujeme jej nomi-
náciu, 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 dôleži-
té, aby sme našli zhodu.

Keďže nemáme nomináciu, ktorá 
by zabezpečila geografickú rovnová-
hu, je dôležité, aby boli v  programe 
Európskej komisie zohľadnené po-
litické priority nášho regiónu, či už 
v  hospodárskej oblasti, v  oblasti sú-
držnosti alebo bezpečnosti.

Ursula von der Leyen na stretnutí 
hovorila o  tom, že systém spitzen-
kandidátov by mal do budúcnosti 
prežiť. Nie je to zvláštne, ak uváži-

me, za akých okolností dostala no-
mináciu ona? 

Systém spitzenkandidátov je rela-
tívne nový a súvisí s napĺňaním Lisa-
bonskej zmluvy, ktorá jasne hovorí, že 
Európska rada nominuje šéfa Komisie, 
pričom berie do úvahy výsledky volieb 
do EP. Európsky parlament je dnes rôz-
norodejší, frakcií je viacej, respektíve 
sú menšie. Ak má proces fungovať aj 
vo výsledku, bude musieť Parlament 
viac politicky pracovať naprieč frak-
ciami, 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 viceko-
ordinátora poslancov EPP v tomto vý-
bore, kde budem fungovať v tandeme 
s  koordinátorkou, bývalou poľskou 
komisárkou Danutou Hübner. V  na-
sledujúcich piatich rokoch bude tento 
výbor politicky významný.

Včera si Európsky parlament zvolil 
predsedu, Taliana Davida-Mariu 
Sassoliho z frakcie S&D. Ste spokoj-
ný 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 zaží-
vali v posledné dni, si nepamätajú. Som 
rád, že napokon to bol pán Sassoli. Ho-
vorilo sa aj o Sergejovi Staniševovi, kto-
rý bol pre mnohých poslancov absolút-
ne neprijateľný pre svoju minulosť. Pán 
Sassoli je dobrý kompromisný kandi-
dát. Je to kľudne pôsobiaci element v EP 
a to potrebujeme.

Rozdelili sa už aj členstvá vo výbo-
roch. Vidíte šancu, že Slovensko bude 
mať zastúpenie vo vedení výborov? 

Súvisí to so silou národných de-
legácií 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 bola zvolená za kvestor-
ku. Ja sa usilujem o  post vedúceho 
delegácie, čo sa tiež rozhoduje na zák-
lade síl frakcií a národných delegácií. 
Verím, že by sa mohlo podariť vede-
nie delegácie EP pre Čiernu Horu. Bu-
dúci týždeň sa to celé utrasie. n
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Č L Á N O K

Toxický Vyšehrad?
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 zľava poľský premiér Mateusz Morawiecki, slovenský premiér 
Peter Pellegrini, maďarský premiér Viktor Orbán a český premiér Viktor 
Orbán počas neformálneho stretnutia premiérov Vyšehradskej štvorky 

(V4) 13. júna 2019 v Budapešti [TASR/DUNA/MTI - Kancelária premiéra]

Čoraz viac hlasov z vnútra EÚ otvo-
rene hovorí, že prehnané a nič ne-
prinášajúce spájanie sa s V4 škodí 

slovenskej reputácii a záujmom.

„Vo svojej jednote Vyšehradská 
štvorka znovu ukázala našu rastúcu 
silu a  vplyv na rozhodovanie v  EÚ. 
Po tom, čo sme porazili Webera, pre-
miéri V4 zvrhli tiež Timmermansa,“ 
napísal na Twitteri počas summitu 

EÚ maďarský štátny tajomník pre me-
dzinárodné vzťahy a  medzinárodný 
hovorca Orbánovho kabinetu Zoltán 
Kovacs.

Lídri EÚ práve odmietli kompro-
misný balík mien, ktorý rátal s  Ho-
lanďanom Fransom Timmermansom 
na post predsedu Európskej komisie.

„Už dávnejšie mám pocit, že táto 
blízka asociácia s V4 nám veľmi ško-
dí,“ napísala na Facebook v reakcii na 
Kovácsov tweet najvyššie postavená 

Slovenka v štruktúrach EÚ, Katarína 
Mathernová.

„Volíme inak ako Vyšehrad, sme 
v eurozóne, máme úplne iné integrač-
né ambície, povinnosti a aj možnosti. 
Nemáme zladenie ani v  hodnotách, 
ani v  záujmoch“, vysvetľuje pre EU-
RACTIV Slovensko, v čom vidí odliš-
nosť Slovenska od jeho susedov po-
kiaľ ide o europolitiku.

Mathernová kritizuje najmä fakt, 
že sa Slovensko o  dôležitých veciach 
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takmer s nikým iným ako s krajinami 
Vyšehradu nerozpráva.

Unikátny prieskum EU Coalition 
Explorer (str. 106) z roku 2018 jej dáva 
za pravdu. Slovensko najčastejšie 
v  európskych otázkach kontaktu-
je Českú republiku, v  druhom slede 
Poľsko a  na treťom mieste Maďar-
sko. Pred troma rokmi, keď sa tento 
prieskum robil po prvýkrát, sa výsle-
dok veľmi nelíšil.

Stratégia, kde sú krajiny V4 pri-
márnym zdrojom spojenectiev pre 
všetky európske otázky je dlhodobou 
konštantou slovenskej európskej po-
litiky. Slovensko a  jeho diplomacia 
v  tom vidí pragmatický nástroj ako 
zvyšovať mocenský potenciál jeho 
členov, pričom pripúšťa, že nie vo 
všetkých otázkach je zhoda.

Pre viacerých ale miera spolu-
patričnosti Slovenska s  V4 zachádza 
v súčasnej situácii deštrukčného a to-
xického chovania Orbánovej vlády 
priďaleko. „Ja nespochybňujem potre-
bu regionálnej spolupráce a  dobrých 
vzťahoch so susedmi, vrátane spoloč-
ných projektov. Ale nemala by z toho 
byt pomýlená lojalita, či až vazalské 
státie za sebou z  našej strany, občas 
až proti vlastným záujmom. Takýto 
prístup ukazuje na veľkú mieru nepo-
chopenia, o čom európsky diskurz je,“ 
hovorí Mathernová.

Minulotýždňové obsadzovanie 
top pozícií v  EÚ je len najčerstvejšou 
epizódou. Slovensko na rozdiel od 
Maďarska a Poľska nemalo s Fransom 
Timmermansom zásadný problém, 
čo podľa informácií EURACTIV Slo-
vensko premiér Peter Pellegrini kan-
didátovi eurosocialistov, ku ktorým 
sám patrí, aj komunikoval. Napriek 

tomu Slovensko nezaujalo vlastnú 
pozíciu a nedosiahlo ani podporu pre 
vlastného kandidáta Maroša Šefčovi-
ča, ktorý bol jedným z vážnych kandi-
dátov na vysokého predstaviteľa pre 
zahraničné otázky.

Výsledkom je, že nikto z východnej 
Európy nemá zastúpenie na vrcholo-
vých pozíciách v EÚ. Nový europosla-
nec za Smer-SD Robert Hajšel vidí V4 
ako obeť politiky, ktorá sa robí za za-
tvorenými dverami. „Ak je to pravda, 
že tento kandidát (Šefčovič) nebol vy-
braný práve preto, že je zástupcom toh-
to regiónu, tak je to veľmi zlý signál vo-
ličom a občanom strednej a východnej 
Európy“, povedal Hajšel na plenárnej 
schôdzi novozvoleného parlamentu.

„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,“ tvrdí v  roz-
hovore pre EURACTIV europoslanec 
Vladimír Bilčík (Spolu-OD, EPP). „Po-
trebujeme pracovať na bilaterálnych 
vzťahoch s ďalšími krajinami. Spolie-
hanie sa na V4 nám totiž v tomto prí-
pade neprinieslo úspech,“ pokračuje.

Aj štáty, ktoré medzi sebou priro-
dzene spolupracujú, napríklad škan-
dinávske krajiny, nemajú problém 
zároveň komunikovať s  inými, ak 
nemajú ten istý záujem, argumentuje 
Mathernová. „Nemáme kompetencie 
vytvárať ad hoc aliancie tak, ako to 
robí celá Európa“, dodáva. „Ani Fran-
cúzsko a Nemecko predsa nepostupu-
jú vždy spolu.“

Podľa bývalého veľvyslanca Slo-
venska pri NATO, šéfa think-tanku 
Carnegie Europe Tomáša Valáška, nás 
predovšetkým spojenectvo s  maďar-

ským premiérom ťahá na „reputačné 
dno Európy“.

CHÝBA POZITÍVNA 
AGENDA
Slovensko by sa nemalo báť 

„dištancovať od vyhlásení zvyšných 
troch krajín ak s  nimi nesúhlasíme“, 
píše Valášek, ktorý je tiež súčasťou 
pripravovanej politickej strany An-
dreja Kisku Za ľudí, pre Denník N.

Problémom podľa viacerých je, 
že sa s  Vyšehradom nespája žiadna 
konštruktívna agenda a  je skôr sy-
nonymom blokovania iniciatív iných 
štátov. „Všetci sú nahnevaní na to, že 
Vyšehrad nevie prísť s  nijakou pozi-
tívnou agendou. Fakt, že budeme naj-
bližších 5 rokov bez výrazného hlasu 
v top funkciách EÚ spôsobí, že sa po-
cit izolovanosti ešte prehĺbi,“ obáva sa 
Mathernová.

Nikto z citovaných ľudí nehovorí, 
že by sa Slovensko malo na spoluprá-
cu so susedmi rezignovať. V  niekto-
rých témach budú záujmy V4 nevy-
hnutne vždy bližšie ako s  krajinami 
ako Španielsko či Portugalsko.

Na druhej strane sú príklady, kedy 
Slovensko v  európskych témach po-
stupovalo samostatne a emancipova-
ne. Len minulý mesiac sa Slovensko 
napriek počiatočnému váhaniu na-
koniec prihlásilo k spoločnej ambícií 
EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do 
roku 2050. Z V4 bolo jediné.

Podobne bolo Slovensko (spolu 
s  Českom) ochotnejšie ako Poľsko 
a Maďarsko pristúpiť na kompromis, 
keď sa v roku 2016 rokovalo o dôleži-
tej a  kontroverznej smernici o  vysie-
laní pracovníkov. n
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Č L Á N O K

Deľba práce a pozícií  
v Európskom parlamente:  

Výbory a slovenskí europoslanci
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

CONT Constitutive meeting - Election of Chair and Vice-Chairs  
[© EU 2019 - EP/ Melanie Wenger]

Podľa zaradenia do výborov, slo-
venských europoslancov naj-
viac zaujíma životné prostredie, 

zahraničie a spravodlivosť. Vedúce po-
zície v europarlamente im zatiaľ uni-
kajú, čiastočne je to daň za politickú 
rozdrobenosť.

Tento týždeň sa v  Európskom par-
lamente volilo predsedníctvo dvadsia-
tich stálych výborov a dvoch podvýbo-
rov. Ešte predtým si europoslanci pod 

časovým tlakom zvolili predsedu celej 
inštitúcie –  Davia-Mariu Sassoliho 
(S&D, Taliansko).

Nasledovala voľba 14 podpredse-
dov Európskeho parlamentu. Obsa-
dzovanie vedúcich pozícií vyplýva 
predovšetkým z  dohody medzi poli-
tickými skupinami a odráža ich po-
četnosť. Národnosť ľudí, ktoré funk-
cie obsadia je zase do značnej miery 
definovaná veľkosťou národných de-
legácii v týchto skupinách.

Z 14 podpredsedov Európskeho par-
lamentu nie je ani jeden zo Slovenska. 
Susedné krajiny z V4 tam všetky zastú-
penie majú. Česká republika cez euro-
poslankyňu z Babišovho ANO Ditu Cha-
ranzovú (Obnovme Európu), Maďarsko 
cez skúsenú poslankyňu rómskeho pô-
vodu Líviu Járóka za Fidesz (EPP) a Poľ-
sko cez bývalú premiérku Evu Kopacz 
(EPP, Občianska platforma). Prvou vice-
prezidentkou EP je írska europoslanky-
ňa Mairead McGuinness (EPP).
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Slovensko však bude mať aj v  na-
sledujúcom období pozíciu kvestora. 
Jednu z  piatich kvestorských funkcií 
obsadila Monika Beňová (S&D) a bude 
tak súčasťou parlamentného „Bureau“ 
(predseda, podpredsedovia a kvestori) 
– vedúceho orgánu, ktorý rozhoduje 
o  dôležitých finančných, organizač-
ných a administratívnych otázkach. 
V  minulom volebnom období takýto 
post  zastával aj europoslanec Vladi-
mír Maňka (S&D, Smer-SD).

VÝBORY: 
ZAFUNGOVAL CORDON 
SANITAIRE
Po predsedníctve prišlo tento týž-

deň na radu predsedníctvo výborov. 
Šéf výboru a  jeho podpredsedovia 
majú veľký priestor formovať agendu 
výboru. Predsedovia sú tiež súčasťou 
Konferencie predsedov výborov, ďal-
šieho rozhodovacieho orgánu euro-
parlamentu.

Vzorec obsadzovania funguje 
nasledovne. Najprv si politické frak-
cie rozdelia výbory, potom skupiny 
zo svojich radov nominujú predse-
du. Predsedu aj podpredsedov musí 
schváliť celé osadenstvo daného vý-
boru na svojej ustanovujúcej schôdzi.

Podľa D´Hondtovej metódy výpoč-
tu mali predsedníctva dvoch výborov 
pripadnúť aj krajne pravicovej a nacio-
nalistickej skupine Identita a Demok-
racia (I&D), za ktorou stojí Matto Salvi-
ni a Marine Le Pen. Štyri proeurópske 
parlamentné frakcie (EPP, SD, Obnov-
me Európu a Zelených) sa však dohod-
li, že uplatnia  cordon sanitaire, teda 
stratégiu, ktorá má zabrániť krajnej 
pravici dostať sa k dôležitým postom.

Nominantov skupiny I&D tak vy-
šachovali z vedenia výborov pre poľno-
hospodárstvo (AGRI), kam skupina no-
minovala bývalého českého ministra 
zdravotníctva Ivana Davida (Okamu-
rova strana SPD) a z výboru pre právne 
veci (JURI), ktorý mal viesť Le Penovej 
europoslanec Gilles Lebreton. JURI vý-
bor ale nakoniec povedie britská libe-
rálka a AGRI nemecký ľudovec.

Skupina Obnovme Európu však 
potiahla blokovanie ešte ďalej a  od-
mietla podporiť kandidátov z  vlád-
nych strán v  krajinách, voči ktorým 
bol aktivovaný článok 7. Týka sa to 
maďarského Fideszu a  poľskej stra-
ny Právo a spravodlivosť. Fideszu tak 
nevyšla ambícia predsedať výboru 
pre zahraničné veci (AFET) a  kandi-

dátka na predsedníčku výboru pre 
zamestnanosť a sociálne veci, expre-
miérka Beata Szydlo nebola zvolená 
v  dvoch opakovaných hlasovaniach. 
Jej miesto po tretej voľbe zaujala slo-
venská europoslankyňa Lucia Ďuriš 
Nicholsonová (SaS, ECR). 

Zaujímavý je aj vplyvný výbor 
pre kontrolu rozpočet (CONT). Bol to 
výbor, ktorý pod vedením Ingeborg 
Grässle na Slovensku monitoroval 
poľnohospodárske dotácie, o ktorých 
písal Ján Kuciak. Jeho predsedníctvo 
získala Monika Hohlmeier (EPP, Ne-
mecko). Pozornosti neuniklo, že sa do 
podpredsedníckych funkcií v  tomto 
výbore dostali aj zástupca Fideszu 
Tamás Deutsch (EPP) a  Babišova eu-
roposlankyňa Martina Dlabajová 
(Obnovme Európu). Výbor totiž v mi-
nulosti riešil zneužívanie európskych 
peňazí Orbánovou vládou v  Maďar-
sku aj Babišovu kauzu Čapí hnízdo.

PREHĽAD VÝBOROV, ICH 
VEDENIA A OBSADENIA 
SLOVENSKÝMI 
EUROPOSLANCAMI. 

Poradie podľa veľkosti výboru. 

•	 Výbor pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (ENVI)

Predseda: Pascal Canfin (Obnov-
me Európu, Francúzsko), bývalý 
šéf WWF (World Wildlife Fund) 
vo Francúzsku. Výbor ENVI je po 
prvýkrát najsilnejším výborom 
EP, čo sa týka počtu členov.

Členmi ENVI zo Slovenska sú Moni-
ka Beňová (S&D, Smer-SD), Martin 
Hojsík (Obnovme Európu, PS) a  Mi-
chal Wiezik (EPP, Spolu-OD). 

•	 Výbor pre priemysel, výskum 
a energetiku (ITRE)

Predsedníčka: Adina-Ioiana Vale-
an (EPP, Rumunsko). Posunula sa 
sem z predsedníckej stoličky kon-
kurenčného výboru pre životné 
prostredie (ENVI). V minulosti SA 
tiež venovala energetike.

Členom ITRE je Robert Hajšel (S&D, 
Smer-SD), náhradníkom * je Martin 
Hojsík (PS, Obnovme Európu) a Ivan 
Štefanec (EPP, KDH).

•	 Výbor pre zahraničné veci 
(AFET) 

Predseda: David McAllister (EPP, 

Nemecko). Tento post už tradič-
ne ide nemeckej delegácii v  EPP 
(CDU). McAllister bol predsedom 
výboru bol aj počas minulého ob-
dobia (po Elmarovi Brokovi), je 
bývalým krajinským premiérom 
Dolného Saska. Bývalý spravodaj-
ca EP pre Srbsko, bývalý šéf dele-
gácie pre vzťahy s USA.

Vo výbore sú náhradníkmi aj sloven-
skí europoslanci Robert Hajšel (S&D, 
Smer-SD), Miroslav Radačovský (Ne-
zaradený, Kotleba-ĽSNS), Michal Ši-
mečka (PS, Obnoviť Európu), Milan 
Uhrík (Nezaradený, Kotleba-ĽSN,) 
a Vladimír Bilčík (EPP, Spolu-OD). 

•	 Podvýbor pre ľudské práva 
(DROI) 

Predsedníčka: Maria Arena (S&D, 
Belgicko), v minulosti mala ako 
europoslankyňa k tejto téme tiež 
blízko, angažovala sa okrem iné-
ho v téme práv žien, detí či LGBTI.

Náhradníkom v podvýbore je Ivan 
Štefanec (EPP, KDH)

•	 Podvýbor pre bezpečnosť 
(SEDE) 

Predsedníčka: Nathalie Loiseau 
(Obnovme Európu, Francúzsko). 
Viedla kandidátku Macronovej 
strany, bola štátnou tajomníčkou 
pre európske záležitosti. Pokazila 
si svoje šance byť šéfkou frakcie 
po tom, čo sa nelichotivo pred no-
vinármi vyjadrila o viacerých ko-
legoch v EP.

Bez slovenského zástupcu.

•	 Výbor pre občianske slobody 
(LIBE) 

Predseda: Juan Fernando López 
Aguilar – (S&D, Španielsko). Bol 
predsedom tohto výboru v  období 
2009-2014. Venuje sa okrem iného 
téme migrácie, nedávno  predložil 
správu s  návrhom na zavedenie 
humanitárnych víz. Nahradí Brita 
Clauda Moraesa, ktorý ako pred-
seda výboru navštívil aj Slovensko 
ako súčasť delegácie po vražde Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Členmi výboru LIBE sú Vladimír Bil-
čík (EPP, Spolu-OD), Michal Šimečka 
(Obnovme Európu, PS), Lucia Ďuriš 
Nicholsonová (ECR, SaS) a tiež Milan 
Uhrík (Kotleba-ĽSNS, Nezaradení). 

•	 Výbor pre hospodárske 
a menové veci (ECON) 
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Predseda: Roberto Gualtieri (S&D, 
Taliansko). Jeden z  najvplyvnej-
ších poslancov, predsedom výbo-
ru bol aj počas minulého obdobia. 
Stál pri vzniku Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť aj pri prijí-
maní Fiškálneho kompaktu o roz-
počtových pravidlách.

Náhradníkom v  ECON je Eugen Jur-
zyca (ECR, SaS).

•	 Výbor pre zamestnanosť a 
sociálne veci (EMPL) 

Poľka Beata Szydlo (ECR) nebola pre 
výbor politicky prijateľná. Skupina 
našla náhradu v  slovenskej euro-
poslankyni Lucii Ďuriš Nicholsono-
vej (SaS), ktorá bola zvolená. 

Členkou výboru je aj Miroslav Rada-
čovský (Nezaradený, Kolteba-ĽSNS).

•	 Výbor pre dopravu a cestovný 
ruch (TRAN)

Predsedníčka: Karima Delli (Ze-
lení, Francúzsko). Predsedníčkou 
tohto výboru bola aj v  minulom 
období, kedy sa v  38 rokoch stala 
najmladšou predsedníčkou výbo-
ru. Presadzuje znižovanie emisií 
v  doprave. Je alžírskeho pôvodu, 
z rodiny s 13 deťmi.

Bez slovenského zástupcu. Slo-
vensko v tomto výbore nemalo zá-
stupcu ani v minulom období.

•	 Výbor pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka (AGRI)

Predseda: Norbert Lins (EPP, Ne-
mecko). V minulom období sa ako 
europoslanec venoval napríklad 
otázke schvaľovania pesticídov.

Slovensko v tomto výbore nemá 
riadneho člena, tak ako v minulom 
období. Náhradníkom je Michal Wie-
zik (EPP, Spolu-OD) a Miroslav Číž 
(S&D, Smer-SD). 

•	 Výbor pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (IMCO)

Predsedníčka: Petra de Sutter (Ze-
lení, Francúzsko). Ako bývalá le-
kárka sa doteraz venovala témam 
zdravotnej (ne)závadnosti potra-
vín, klíme, ľudským právam či so-
ciálnym otázkam.

Členom IMCO je Ivan Štefanec (EPP, 
KDH), Eugen Jurzyca (ECR, SaS), ná-
hradníkmi sú Monika Beňová (S&D, 
Smer-SD) a Miroslav Radačovský 
(Nezaradený, Kotleba-ĽSNS)

•	 Výbore pre regionálny rozvoj 
(REGI)

Predseda: Younous Omarjee (GUE/
NGL, Francúzsko). Bývalý podpred-
seda výboru REGI.

Náhradníkom v REGI je Peter Pollák 
(EPP, OĽaNO)

•	 Výbore pre rozpočet (BUDG)

Predseda: Johan van Overtveldt 
(ECR, Belgicko). Bývalý novinár a 
bývalý belgický minister financií 
za flámsku separatistickú stranu 
N-VA.

Náhradníkom v BUDG je Martin 
Hojsík (Obnovme Európu, PS)

•	 Výbor pre medzinárodný 
obchod (INTA)

Predseda: Bernd Lange (S&D, Ne-
mecko). V Európskom parlamente 
je od roku 1994 s prestávkou (2004-
2009). V minulosti bol napríklad 
spravodajcom EP per TTIP, obchod-
nú a investičnú dohodu s USA, kto-
rá sa nakoniec nerealizovala.

Členom INTA je Miroslav Číž (S&D, 
Smer-SD)

•	 Výbor pre petície (PETI)

Predsedníčka: Dolores Montserrat 
(EPP, Španielsko), bývalá španiel-
ska ministerka zdravotníctva, soci-
álnych vecí a rovnosti. V roku 2019 
viedla kandidátku španielskej Ľu-
dovej strany (PP) do eurovolieb.

Bez slovenského zastúpenia.

•	 Výbor pre práva žien a rodovú 
rovnosť (FEMM)

Predsedníčka: Evelyn Regner 
(S&D, Rakúsko). V  EP je od roku 
2004. V  minulom volebnom ob-
dobí bola ako podpredsedníčka 
výboru JURI spravodajkyňou EP 
k  žiadostiam o  zbavenie imunity 
viacerých europoslancov.

Bez slovenského zastúpenia.

•	 Výbor pre kultúru 
a vzdelávanie (CULT)

Predsedníčka: Sabine Verheyen 
(EPP, Nemecko). V  minulom ob-
dobí sa venovala audiovizuálnym 
médiám a digitálnemu trhu.

Členom CULT je Peter Pollák (EPP, 
OĽaNO)

•	 Výbor pre kontrolu rozpočtu 
(CONT)

Predsedníčka: Monika Hohlmeier 
(EPP, Nemecko). Prechádza do 
CONT z výboru pre rozpočet, nahra-
dzuje vplyvnú Ingeborg Grässle.

Bez slovenského zastúpenia.

•	 Výbor pre ústavné veci (AFCO)

Predseda: Antonio Tajani, doterajší 
predseda Európskeho parlamentu.

Náhradníkmi v AFCO sú Miroslav 
Číž (S&D, Smer-SD) a Vladimír Bilčík 
(EPP, Spolu-OD), ktorý bude zároveň 
vicekoordinátorom skupiny v tomto 
výbore popri koordinátorke, poľskej 
europoslankyni, Danuty Hübner. 

•	 Výbor pre rybolov (PESCH)

Predseda: Chris Davies (Obnovme 
Európu) Veľká Británia, ECR), má 
silný environmentálny profil, je zá-
stanca udržateľného rybolovu. Pod-
poru pre reformu spoločnej politiky 
rybolovu presadzoval v EP aj v kos-
týme ryby. Po brexite bude musieť 
hľadať nový predseda výboru.e

Bez slovenského zastúpenia.

•	 Výbor pre rozvoj (DEVE) 

Predseda: Tomas Tobé (EPP, Švéd-
sko). Doteraz poslanec švédskeho 
parlamentu od roku 2006. Dote-
raz sa venoval témam ako vzdelá-
vanie, zamestnanosť a spravodli-
vosť.

Bez slovenského zastúpenia.

•	 Výbor pre právne veci (JURI)

Predsedníčka: Lucy Nethsingha 
(Obnovme Európu, Veľká Britá-
nia) – bývalá učiteľka s titulom z 
University of Cambridge, blízke sú 
jej témy sociálnej spravodlivosti 
a životného prostredia. Jej nomi-
nácia mala vytlačiť nominanta 
skupiny Identita a Demokracia. Po 
brexite sa bude voliť znovu.

Bez slovenského zastúpenia.

∗ náhradník vo výbore sa môže zú-
častňovať práce výboru ako riadny 
člen, nemá však hlasovacie právo, 
pokiaľ práve nezastupuje riadneho 
člena zo svojej politickej skupiny.

V stredu, 17. júla sa rozhodlo o 
členstve  44 medziparlamentných 
delegácií. Zaradenie poslancov do 
delegácií potvrdili v stredu večer 
politické skupiny.
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Slovenskí poslanci budú členmi a 
náhradníkmi v nasledujúcich de-
legáciách:

Monika Beňová (Smer-SD) z 
frakcie socialistov a demokra-
tov (S&D)  bude stálou členkou 
Delegácie pri Spoločnom parla-
mentnom zhromaždení AKT – EÚ 
a náhradníčkou v Delegácii pre 
vzťahy so Spojenými štátmi ame-
rickými.

Vladimír Bilčík (SPOLU-OD) 
z frakcie ľudovcov (EPP)  bude 
stálym členom Delegácie pri Spo-
ločnom parlamentnom výbore EÚ 
– Severné Macedónsko a Delegácie 
pri Parlamentnom výbore pre sta-
bilizáciu a pridruženie EÚ – Čier-
na Hora. Náhradníkom bude v De-
legácii pri Parlamentnom výbore 
pre pridruženie EÚ – Moldavsko a 
Delegácii pri Parlamentnom zhro-
maždení Euronest.

Miroslav Číž (Smer-SD; S&D) 
bude náhradníkom v Delegácii pri 
Parlamentnom výbore pre spolu-
prácu EÚ – Rusko a Delegácii pre 
vzťahy s Čínou.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) 
z frakcie Európskych konzerva-
tívcov a reformistov (ECR) bude 
stálou členkou v Delegácii pri Spo-
ločnom parlamentnom zhromaž-
dení AKT – EÚ.

Robert Hajšel (Smer-SD; S&D) 
bude stálym členom Delegácie pri 
Parlamentnom výbore pre part-
nerstvo EÚ – Arménsko, Parla-
mentnom výbore pre spoluprácu 
EÚ – Azerbajdžan a pri Parlament-
nom výbore pre pridruženie EÚ 
– Gruzínsko a tiež členom Dele-
gácie pri Parlamentnom výbore 
pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – 
Čierna Hora a Delegácie pri Parla-
mentnom zhromaždení Euronest.

Martin Hojsík (Progresívne 
Slovensko) z frakcie Obnovme 
Európu (RE) bude stálym členom 
Delegácie pre vzťahy s krajinami 
juhovýchodnej Ázie a so Združe-
ním národov juhovýchodnej Ázie 
(ASEAN) a náhradníkom v Dele-
gácii pri Parlamentnom výbore 
pre pridruženie EÚ – Ukrajina a v 
Delegácii pri Parlamentnom zhro-
maždení Euronest.

Eugen Jurzyca (SaS; ECR)  bude 
stálym členom Delegácie pri Par-
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lamentných výboroch pre spo-
luprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – 
Kirgizsko, EÚ – Uzbekistan a EÚ 
– Tadžikistan a pre vzťahy s Turk-
ménskom a Mongolskom.

Peter Pollák (OĽaNO; EPP) bude 
stálym členom Delegácie pri Par-
lamentnom výbore pre spoluprá-
cu EÚ – Rusko a náhradníkom v 
Delegácii pri Parlamentnom výbo-
re pre pridruženie EÚ – Ukrajina a 
Delegácii pri Parlamentnom zhro-
maždení Euronest.

Miroslav Radačovský (ĽSNS) zo 
skupiny Nezaradení (NI)  bude 
stálym členom Delegácie pri Par-
lamentnom výbore pre spoluprácu 
EÚ – Rusko a náhradníkom v De-
legácii pri Parlamentnom výbore 
pre pridruženie EÚ – Moldavsko.

Michal Šimečka (Progresívne 
Slovensko; RE)  bude stálym čle-
nom Delegácie pri Parlamentnom 
výbore pre pridruženie EÚ – Ukra-
jina a Delegácie pri Parlamentnom 
zhromaždení Euronest a náhrad-
níkom v Delegácii pre vzťahy so 
Spojenými štátmi americkými.

Ivan Štefanec (KDH; EPP) bude 
stálym členom Delegácie pre vzťa-
hy s Japonskom a náhradníkom v 
Delegácii pri Parlamentnom výbo-
re pre pridruženie EÚ – Ukrajina a 
Delegácii pri Parlamentnom zhro-
maždení Euronest.

Milan Uhrík (ĽSNS; NI)  bude 
stálym členom Delegácie pri Spo-
ločnom parlamentnom výbore 
EÚ – Turecko a náhradníkom v 
Delegácii pre vzťahy so Spojenými 
štátmi americkými.

Michal Wiezik (SPOLU-OD; 
EPP)  bude stálym členom Dele-
gácie pre vzťahy s Iránom a ná-
hradníkom v Delegácii pre vzťahy 
s krajinami Strednej Ameriky, v 
Delegácii pre vzťahy s krajinami 
Andského spoločenstva a v Dele-
gácii pri euro-latinskoamerickom 
parlamentnom zhromaždení.

Medziparlamentné delegácie EP 
udržiavajú vzťahy a vymieňajú si 
informácie s parlamentmi krajín 
či regiónov za hranicami EÚ, ako 
aj s medzinárodnými organizácia-
mi. Podporujú a presadzujú pri-
tom základné hodnoty Únie: slo-
bodu, demokraciu, dodržiavanie 
ľudských práv, základných slobôd 
a zásad právneho štátu. n
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Č L Á N O K

Európa podľa von der Leyen:  
Istanbulský dohovor  

aj európska minimálna mzda
A u t o r :  L u c i a  Y a r ,  M a r i á n  K o r e ň  a  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k

Ursula von der Leyen v Európskom parlamente. [EPA-EFE/Patrick Seeger]
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Možná šéfka Európskej ko-
misie prišla s  konkrétnymi 
návrhmi pre klimatickú a so-

ciálnu politiku. Málo hovorila o  jed-
notnom trhu, vôbec nespomenula 
rozširovanie Európskej únie a  vzťahy 
s jej susedmi, čo sú priority Vyšehrad-
skej skupiny.

Napriek tomu, že pochádza z  ne-
meckej Kresťanskej demokratickej 
únie (CDU), snaží sa Ursula von der 
Leyen priblížiť európskym socialis-
tom a  zeleným. Práve odmietnutie 
ich europoslancov predstavovalo naj-
väčšie riziko pre jej zvolenie za šéfku 
Európskej komisie.

Von der Leyen sa v  prejave pred 
hlasovaním v  europarlamente v  uto-
rok (16. júla) vyslovila za ambicióznej-
šie znižovanie emisií do roku 2030, 
ako tvrdila pôvodne. Vyjadrila pod-
poru zavedeniu minimálnych miezd 
naprieč Európou aj európskemu po-
isteniu v  nezamestnanosti. Pod jej 
vedením by Európska únia pristúpila 
k Istanbulskému dohovoru a zaradila 
násilie na ženách medzi trestné činy. 
Nemecká politička žiadala spravod-
livé zdanenie digitálnych gigantov 
a  dokončenie únie kapitálových tr-
hov. Nepriamo sa zastala článku 7 
na ochranu právneho štátu a  sľúbila 
dvojročnú konferenciu o  demokracii 
v Európskej únii. Navrhne nový pakt 
o migrácii a azyle a bude bojovať proti 
nelegálnej migrácii napriek tomu, že 
hranice Únie majú byť podľa nej hu-
mánne. V zahraničnej politike sa vy-
jadrila za hlasovanie kvalifikovanou 
väčšinou v  Rade EÚ, NATO je podľa 
nej naďalej kľúčové pre bezpečnosť 
Európy, ktorá však musí byť sama ak-
tívna.

Viaceré oblasti kandidátka na 
predsedníčku európskej exekutívy 
obišla, v  iných bola málo konkrét-
na. Vôbec nespomenula eurozónu 
ani dlhodobý európsky rozpočet, 
hoci o  oboch témach sa v  Únii práve 
vedú vyhrotené diskusie. Málo kon-
krétna bola v  oblastiach energetiky 
a  digitálnej ekonomiky a  vôbec ce-
lého jednotného trhu, čo sú priority 
Vyšehradskej skupiny. Ani slovkom 
sa nezmienila o  rozširovaní a  vzťah-
mi s  východnými susedmi Únie, čo 
sú tiež dôležité témy pre V4. Takisto 
chýbala zmienka o  južnom sused-
stve a celkovo o vzťahoch s globálny-
mi hráčmi ako Spojené štáty a  Čína. 

Vágne boli jej vyjadrenia o  obrane. 
Europoslanci sa nedozvedeli ani je jej 
názor na migračné kvóty. Konkrét-
nostiam sa napokon vyhla aj v ďalšej 
kontroverznej európskej téme v  ob-
lasti spravodlivosti a vnútra: ochrane 
právneho štátu v Maďarsku a Poľsku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
A KLÍMA

• Európa ako prvý klimaticky 
neutrálny kontinent v roku 2050

• zníženie emisií do roku 2030 
„o  50 percent, ak nie o  55 per-
cent“ (oproti roku 1990)

• predstavenie „prvého európske-
ho klimatického zákona“ do 100 
dní od nástupu do úradu predsed-
níčky Komisie

• Green Deal for Europe ako „inves-
tičný plán pre udržateľnú Európu“

• transformovanie časti Európskej 
investičnej banky na európsku 
klimatickú banku s cieľom inves-
tovať z  verejných a  súkromných 
zdrojov jeden trilión eur

• zníženie emisií v  leteckej a  ná-
mornej doprave:, „Každý sektor 
musí prispieť.“

• zavedenie „jasnej cenovky“ pre 
emisie a  „uhlíkovej hraničnej 
dane“ na hraniciach Únie

• zriadenie fondu spravodlivej 
transformácie: „Nikoho nenechá-
vame pozadu a  ponúkame per-
spektívu.“

SOCIÁLNA EURÓPA 
• zavedenie európskej minimál-

nej mzdy: „Chceme zabezpečiť, 
aby sa práca oplatila. Každý jeden 
človek, ktorý pracuje na plný úvä-
zok, by mal zarobiť minimálnu 
mzdu, ktorá mu garantuje dôstoj-
ný život.“

• schéma záruky pre mladých bez 
zamestnania

• oživenie Európskeho pilieru soci-
álnych práv: „Potrebujeme záruku 
pre deti. Musíme zabezpečiť, aby 
každé dieťa ohrozené chudobou 
malo prístup k  vzdelaniu a  zdra-
votnej starostlivosti.“

• európska schéma poistenia 
v  nezamestnanosti – podpo-
ra členských krajín v  prípade 
asymetrických šokov, ako naprí-
klad skokový nárast nezamestna-
nosti: „Áno, sú aj domáce národné 
systémy poistenia v  nezamestna-
nosti, ale takáto schéma je potreb-
ná na úrovni celej Európy.“

RODOVÁ ROVNOSŤ
• plná rodová rovnosť v  kolégiu 

komisárov: „Ak členské štáty ne-
navrhnú dostatok ženských kan-
didátok, nebudem váhať aby som 
si vypýtala ďalšie mená. (…) Pred-
stavujeme polovicu populácie, 
chceme svoj spravodlivý podiel. 
(…) Od roku 1985 bolo 183 komisá-
rov. Len 35 z nich boli ženy (menej 
ako 20 percent).“

• zaradenie násilia páchaného na 
ženách do zoznamu trestných 
činov, ktoré sú definované v zmlu-
vách EÚ

• pristúpenie k  Istanbulskému 
dohovoru: „Ak jedna z  piatich 
žien v Európe utrpela fyzické ale-
bo sexuálne násilie a až 55 percent 
Európaniek bolo sexuálne obťažo-
vaných, toto rozhodne nie je len 
problémom žien.“

DAŇOVÉ A FINANČNÉ 
ZÁLEŽITOSTI

• spravodlivé zdanenie digitál-
nych gigantov: „Ak veľké techno-
logické firmy obrovsky v  Európe 
zarábajú, je to v poriadku pretože 
sme otvoreným trhom a  povoľu-
jeme hospodársku súťaž. Ale ak 
tieto obrovské zárobky získavajú 
z  nášho systému vzdelávania, na 
našej zručnej pracovnej sile, na 
našej infraštruktúre a  na našom 
systéme sociálneho zabezpečenia, 
je v  takom prípade neakceptova-
teľné, aby zarábali a pritom nepla-
tili žiadne dane, pretože obchá-
dzajú náš daňový systém.“

• dokončenie únie kapitálových 
trhov: „Naše malé a  stredné pod-
niky si to zaslúžia.“

PRÁVNY ŠTÁT 
A DEMOKRACIA

• zavedenie nových nástrojov popri 
článku 7, ktoré však k nemu nebudú 
alternatívou, ale budú ho dopĺňať: 
„Nesmieme robiť žiadny kompro-
mis, keď hovoríme o právnom štáte.“

• využitie „plnej sady nástrojov“ pre 
ochranu demokracie: „Spravodli-
vosť je slepá a musí obhajovať práv-
ny štát všade tam, kde sa naň útočí.“

MIGRÁCIA
• „nový pakt o  migrácii a  azyle“ 

vrátane opätovného spustenia 
dublinskej reformy: „Takýmto 
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spôsobom sa dokážeme vrátiť 
k  plne funkčnému schengenské-
mu priestoru slobodného pohybu, 
ktorý je kľúčovým hnacím moto-
rom našej prosperity, bezpečnosti 
a slobody.“

• boj proti nelegálnej migrácii, 
prevádzačom a  obchodníkom 
s  ľuďmi: „Počas posledných pia-
tich rokov viac ako 17 tisíc ľudí 
zahynulo v  Stredozemnom mori 
– jedna z  najsmrteľnejších hraníc 
na svete. Máme povinnosť zachra-
ňovať životy na mori. V  našich 
zmluvách a dohovoroch je zároveň 
jasný a  morálny princíp rešpekto-
vať dôstojnosť každej jednej osoby. 
EÚ potrebuje humánne hranice. 
Ochraňovať hranice nestačí. Mu-
síme znižovať nelegálnu, bojovať 
proti prevádzačom a obchodníkom 
s  ľuďmi. Zároveň musíme brániť 
právo na azyl a zlepšiť situáciu ute-
čencov. Prostredníctvom huma-
nitárnych koridorov v rámci úzkej 
spolupráce s UNHCR. Potrebujeme 
empatiu a rozhodné kroky.“

• posilnenie Európskej agentúry 
pre pohraničnú a pobrežnú stráž 
(FRONTEX) a navyšenie personálu 

na 10-tisíc strážcov do roku 2024
• modernizácia spoločného azylové-

ho systému: solidarita, „nový sys-
tém prerozdeľovania bremena“, 
podpora krajín pôvodu a tranzitu

ZAHRANIČNÁ 
A BEZPEČNOSTNÁ 
POLITIKA

• silnejší a  zjednotený hlas vo 
svete: „Svet volá po Európe, svet 
potrebuje viac Európy. (…) Musíme 
nanovo objaviť našu jednotu, ak 
budeme zjednotení zvnútra, nikto 
nás nebude deliť zvonku.“

• kvalifikovaná väčšina v  Rade 
EÚ pre rozhodovanie o  otázkach 
európskej zahraničnej politiky

• multilateralizmus a  spravodlivý 
svetový obchod: „Niektorí sa ob-
racajú smerom k  autoritatívnym 
režimom, iní zase kupujú svoj glo-
bálny vplyv a  vytvárajú závislos-
ti tým, že investujú do prístavov 
a ciest, a ďalší sa zase obracajú na 
cestu protekcionizmu. Ani jedna 
z týchto alternatív nie je alternatí-
vou pre nás.“

• NATO naďalej ako kľúčový pr-
vok európskej obrany, Únia však 
musí byť aktívna: „Zostávame 
transatlantickými, no zároveň sa 
musíme stať aj európskejšími. (…) 
Stabilizácia vždy prichádza cestou 
diplomacie, zmierovania a rekon-
štrukcie.“

INŠTITUCIONÁLNE 
REFORMY 

• konferencia o  budúcnosti Eu-
rópskej únie otvorená všetkým 
občanom EÚ so štartom v  roku 
2020 a trvaním dvoch rokov.

• zlepšenie systému spitzenkan-
didátov: „Potrebujeme sa vyspo-
riadať s témou nadnárodných kan-
didátskych listín ako doplňujúcim 
nastroj európskej demokracie.“

• právo legislatívnej iniciatívy pre 
európsky parlament: „Ak väč-
šina europoslancov príjme uzne-
senie, ktoré bude žiadať Komisiu, 
aby predložila legislatívne návrhy, 
zaväzujem sa, že odpoviem jeho 
prípravou pri plnom rešpektovaní 
proporcionality, subsidiarity a prin-
cípov lepšej tvorby legislatívy.“n
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