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Vážené dámy a vážení páni, 

Európska únia v súčasnosti bojuje s jednou s najväčších kríz vo svojej histórii. 
Diskusia o efektívnych opatreniach v boji s európskou menovou krízou sú v 
súčasnosti prioritnou témou všetkých bruselských diskusií. Rovnako tomu bolo aj 
pred dvomi dňami počas zasadnutia Európskej rady. V rámci svojej prednášky sa 
budem venovať aj tejto téme. 

Rád by som sa s Vami podelil aj o svoje skúsenosti z pôsobenia na pozícii 
podpredsedu Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. 
Lisabonská zmluva je platná už takmer dva roky. Jej pôvodným cieľom bolo priniesť 
zlepšenie v troch kľúčových oblastiach: EÚ sa na jej základe mala stať 
demokratickejšou, účinnejšou s väčšou právomocou konať, a viac zjednotenou 
a silnejšou, pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť. Uskutočnili sa tieto zlepšenia? 

Lisabonská zmluva bez pochýb posilnila princípy demokracie ako takej. 
Spolurozhodovacia právomoc Európskeho parlamentu a Rady ministrov sa rozšírila 
na takmer všetky oblasti politiky.   

Aby som uviedol príklad: pred mesiacom Európsky parlament a Rada dosiahli 
dohodu o balíku šiestich právnych aktov o správe ekonomických záležitostí (tzv. six 
pack).  Dva z nich sú založené na ustanoveniach novej zmluvy (článok 136). Podľa 
pôvodných ustanovení by v rámci tohto procesu Európsky parlament mal oveľa 
menšie  právomoci.  V skutočnosti však v rámci schvaľovania tohto balíka 
ekonomických opatrení EP zohral veľmi pozitívnu úlohu, keď aj jeho zásluhou sa 
nakoniec nepoľavilo z cieľov vytýčených Európskou komisiou.  

Napriek zdržanlivosti mnohých členských štátov to bol Európsky parlament, ktorý 
zabezpečil silnejší Pakt stability a rastu a jeho prísnejšie presadzovanie, ako aj 
dôsledný systém na predchádzanie makroekonomickým nerovnováham a rozdielom 
v konkurencieschopnosti medzi krajinami eurozóny.   

V tejto súvislosti by som preto rád akcentoval tiež význam hlasovania občanov pri 
voľbe členov Európskeho parlamentu. 

Národné parlamenty sa čoraz aktívnejšie zúčastňujú na tvorbe európskych politík. 
Uskutočňuje sa to prostredníctvom mechanizmu kontroly uplatňovania zásady 
subsidiarity zakotvenom v Zmluve. Počet stanovísk, ktoré Komisia dostala od 
národných parlamentov, týkajúcich sa či už zásady subsidiarity alebo obsahu, 
neustále rastie.  Len v tomto roku sme dostali už 400 stanovísk.  

Okrem toho zaviedla Lisabonská zmluva v Európskej únii úplne novú dimenziu 
participatívnej demokracie:  Európsku občiansku iniciatívu. 

Občania budú mať možnosť podieľať sa na agende EÚ – miliónom svojich podpisov 
zo siedmych krajín budú môcť od budúceho roka vyzvať Komisiu, aby predložila 
návrh novej legislatívy EÚ. V nariadení o ECI sa stanovuje jasný postup, ktorý 
zabezpečí dôveryhodnosť tohto nástroja a zabráni jeho zneužitiu. Konkrétne 
iniciatívy bude možné predkladať od apríla budúceho roku.  

Druhým prínosom Lisabonskej zmluvy je väčšia právomoc konať. Napriek tomu, že 
zmeny nenastávajú vždy zo dňa na deň, vidíme to na spôsobe rozhodovania Rady 
ministrov a v oblasti nových politických iniciatív.  

Právomoc Rady bola posilnená rozšírením hlasovania kvalifikovanou väčšinou, aj 
keď je potrebné zdôrazniť, že Rada sa vždy snaží o dosiahnutie čo najširšieho 
konsenzu. Možnosť hlasovania mení logiku rokovaní a motivuje predstaviteľov 
jednotlivých štátov, aby sa aktívnejšie zapojili do hľadania vyhovujúceho riešenia. 
Rada je tou inštitúciou, na ktorej prácu malo rozšírenie EÚ na 27 štátov najväčší 
dosah; preto bola rozšírená možnosť hlasovania kvalifikovanou väčšinou 
nevyhnutná pre jej efektívne fungovanie.  
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Prínos funkcie stáleho predsedu Európskej rady sa potvrdil počas krízy štátneho 
dlhu. Táto funkcia je nevyhnutná na zabezpečenie konzistentnosti a súdržnosti; 
premiér rotujúceho predsedníctva by ju vykonával na čiastkový úväzok.  Úzka 
spolupráca predsedu Komisie J.M. Barrosa a predsedu ER H. Van Rompuya vo 
veľkej miere prispeli k nájdeniu konsenzu pri závažných rozhodnutiach, ktoré museli 
v súvislosti s pretrvávajúcou menovou krízou prijať európski lídri.  

Pokiaľ ide o politiku, uvediem príklad európskej obchodnej politiky. Prijatím 
Lisabonskej zmluvy sa priame zahraničné investície dostali do výlučnej právomoci 
EÚ. Pri obhajobe záujmov našich podnikov v zahraničí môžeme teraz spoločne 
stavať na našej hospodárskej sile. Investičné dohody EÚ budú prínosom pre 
všetkých a najmä pre menšie členské štáty.  

Ďalším príkladom je nový právny rámec pre legislatívu v trestnoprávnej oblasti 
vrátane komplexnej justičnej kontroly zo strany Európskeho súdneho dvora. Boli 
prijaté už dve veľmi konkrétne opatrenia, a to smernica o práve na informácie v 
trestnom konaní a smernica o práve na preklad a tlmočenie.  

Zosúladená "vonkajšia činnosť" (external action service) nadobúda dynamiku 

Lisabonská zmluva zmenila celý kontext a dynamiku spôsobu, akým sa EÚ a svet 
vzájomne ovplyvňujú.   

Catherine Ashtonová sa v plnej miere etablovala vo funkcii vysokej predstaviteľky 
Únie, koordinuje prácu Rady ministrov zahraničných vecí, ktorej predsedá, a ako 
podpredsedníčka Komisie koordinuje jej vonkajšie politiky.   

V rekordnom čase začala fungovať nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť.   

V úzkej spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi sa Európska služba 
pre vonkajšiu činnosť plne zhostila svojej funkcie v rýchlo sa meniacich 
podmienkach.   

Možno to ilustrovať na konkrétnych príkladoch. EÚ zohráva vedúcu úlohu v podpore 
po ukončení konfliktov v Severnej Afrike, ktoré vypukli v nadväznosti na tzv. arabskú 
jar, a to ako koordinátor politiky aj jednotlivých donorov.  Zostavili sme kvalitný 
súbor opatrení na podporu prechodu k demokracii a posilneniu trhového 
hospodárstva a jasne sme si rozdelili úlohy s OSN a ostatnými medzinárodnými 
organizáciami.  

Na záver k Lisabonskej zmluve: Dva roky platnosti Lisabonskej zmluvy preukázali, 
akým spôsobom možno v praxi použiť  nové nástroje v prospech posilnenej 
demokracie, väčšej účinnosti a lepšej obrany našich hodnôt a záujmov vo svete.  

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť význam koherentného prístupu a 
uplatňovania politiky "speak with one voice". Ak nebudeme konať koherentnejším 
spôsobom riskujeme, že navonok  v konkurenčnejšom a neistom svete stratíme 
vplyv nielen z pozície jednotlivých členských krajín, ale aj ako celok – Európska 
únia. Je potrebné uvedomiť si našu vzájomnú previazanosť a prepojenosť našich 
ekonomík a v tomto smere potrebu prijať spoločne dôležité rozhodnutia na 
zvládnutie menovej krízy, doplnenie menovej únie hospodárskou úniou a na 
posilnenie našej konkurencieschopnosti.  

Európska únia prechádza kľúčovým medzníkom.  Na oživenie rastu a zvládnutie 
dlhovej krízy je potrebné spoločné úsilie členských štátov a európskych inštitúcií. 
Zatiaľ čo EÚ musí posilniť svoje úsilie v spoločných oblastiach ako je napríklad 
vnútorný trh, členské štáty si musia plniť svoje záväzky, pokiaľ ide o verejné financie 
a štrukturálne reformy. 

Minulý rok EÚ prijala spoločnú hospodársku agendu – stratégiu Európa 2020. 
Stanovujú sa v nej jasné priority a ciele na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, 
ktorých cieľom je podpora inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a 
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podpora udržateľných verejných financií. Tieto ciele a priority sa odzrkadľujú v 
konkrétnych opatreniach v siedmych hlavných iniciatívach EÚ, ako sú napríklad 
Európa efektívne využívajúca zdroje alebo zamestnanosť, Digitálna Európa a 
ďalšie.  

Na začiatku každého roka Komisia stanoví vo svojom ročnom prieskume rastu 
(Annual Growth Survey) prioritné opatrenia a členské štáty ich zohľadnia vo svojich 
národných programoch, ktoré predložia na jar. Štáty eurozóny a šesť ďalších 
členských štátov prijali dodatočné záväzky v rámci paktu Euro+.  

Tento proces je zahrnutý pod ekonomický dohľad v rámci európskeho semestra: 
Komisia a Rada zároveň posúdia národné plány pre rozpočtové, makroekonomické 
a štrukturálne politiky.  Rada – na základe analýzy a návrhov Komisie – vydá 
odporúčania pre každú krajinu a zdôrazní oblasti, v ktorých je potrebné prijať ďalšie 
opatrenia.  Členské štáty sa zaviazali začleniť ich do svojich štátnych rozpočtov a 
hospodárskych politík v nasledujúcom roku. 

Naša stratégia pre rast je v prvom rade založená na opatreniach na úrovni 
členských štátov. Členské štáty musia teraz preukázať, že pokiaľ ide o ozdravenie 
verejných financií a realizáciu reforiem na podporu rastu v rámci stratégie Európa 
2020, berú svoje záväzky vážne. 

Predseda Komisie J. M. Barroso vo svojom prejave o stave Únie, ktorý predniesol 
pred Európskym parlamentom koncom septembra, načrtol jasnú stratégiu pre EÚ.  
Komisia 12. októbra predložila plán, v ktorom v hlavných rysoch načrtla komplexnú 
reakciu, ktorá je potrebná na obnovenie dôvery v eurozóne a Európskej únii ako 
celku. Táto reakcia je navrhnutá s cieľom prelomiť začarovaný kruh pochybností 
o udržateľnosti štátneho dlhu, stabilite bankového systému a perspektívach rastu v 
Európskej únii.  

Komisia navrhla päť oblastí na prijatie opatrení, ktoré sú vzájomne závislé a musia 
sa realizovať spoločne, a to čo najrýchlejšie:  

rozhodná a jasná reakcia na problémy v Grécku; 

posilnenie mechanizmov na ochranu eurozóny pred krízou; 

koordinované úsilie na posilnenie bankového systému vrátane prostriedkov na 
rekapitalizáciu; 

prednostná realizácia politík zameraných na stabilitu a rast a 

vybudovanie pevnejšieho a integrovanejšieho systému správy ekonomických 
záležitostí. 

V príslušnom politickom rámci sme tak spolu so stratégiou Európa 2020, európskym 
semestrom, balíkom šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických 
záležitostí a plánom pre stabilitu a rast stanovili reformné priority.   

Pokiaľ ide o budúcnosť, Komisia v súčasnosti pripravuje svoje návrhy na rok 2012. 
Takže čo konkrétne môžete v budúcom roku očakávať? 

Na základe politických usmernení, ktoré predseda EK M. Barroso predstavil v 
roku 2009, ročný pracovný program Komisie jej jedným z najdôležitejších prejavov 
práva kolégia komisárov na iniciatívu vzhľadom na to, že v prípade všetkých 
hlavných iniciatív a výziev vyžadujúcich si riešenia poskytuje politické riadenie a 
smerovanie.  Vytyčuje, čo Komisia považuje za priority EÚ a jeho prostredníctvom 
informuje o tom ostatné inštitúcie a širokú verejnosť. 

Je potrebné, aby pracovný program ponúkal správny rámec pre inštitúcie EÚ v 
záujme dosiahnutia zhody v tom, na ktoré oblasti sa má sústrediť pozornosť Európy. 
Tento program preto uvádza obmedzený počet strategických a prioritných iniciatív. 
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Ako už predseda EK M. Barroso uviedol vo svojom prejave o stave Únie, pracovný 
program bude založený na štyroch hlavných oblastiach:  

- Únia stability a zodpovednosti: rámec správy ekonomických záležitostí vedúci 
k rastu.  

- Únia rastu a solidarity: zužitkovať celkový potenciál jednotného trhu v záujme 
rastu a zamestnanosti, vybaviť ľudí správnymi zručnosťami potrebnými pre 
súčasné a budúce zamestnania; postupný prechod k bezpečnej a udržateľnej 
nízkouhlíkovej Európe efektívne využívajúcej dostupné zdroje a zabezpečiť 
otvorenú a bezpečnú Európu pre jej občanov. 

- Umožniť EÚ efektívnejšie presadzovať svoj hlas vo svete. 
- Prípravné práce na programe značne pokročili. Pracovný program Komisia prijme 

15. novembra po ukončení štruktúrovaného dialógu s Európskym parlamentom.  

Významnou hybnou silou, ktorá formuje pracovný program na rok 2012 je stratégia 
Európa 2020. V uplynulom roku Komisia vyvinula značné úsilie o dosiahnutie 
pokroku, pokiaľ ide o celkový rámec stratégie Európa 2020, a to vrátane jej 
siedmich hlavných iniciatív. Budúcoročný pracovný program, ktorý z týchto hlavných 
iniciatív čerpá, bude obsahovať viacero konkrétnych návrhov na dosiahnutie 
pokroku v reformách na európskej úrovni. Podľa názoru Komisie by sme osobitný 
dôraz mali klásť na opatrenia posilňujúce rast. 
Napokon mi dovoľte pripomenúť, že paralelne k tomuto úsiliu zameranému na 
vypracovanie pracovného programu, Komisia v súčasnosti dokončuje návrhy pre 
jednotlivé sektory v rámci budúceho viacročného finančného rámca. Niektoré už 
boli predložené.  Tieto programy, ktoré poskytujú cielenú podporu výskumu a 
inováciám, regionálnemu rozvoju, infraštruktúre, zamestnanosti – mnohé z týchto 
oblastí sú kľúčovými hnacími silami nášho hospodárstva – patria medzi hlavné 
nástroje na posilnenie rastu na európskej úrovni. Dosiahnutie dohody o týchto 
návrhoch bude najvyššou prioritou budúceho roka. Jasnou ambíciou Komisie je, aby 
sa zdroje vynakladali tam, kde zaisťujú skutočnú pridanú hodnotu na európskej 
úrovni a prispievajú k dosiahnutiu našich politických cieľov, v dôsledku čoho sa 
dosahujú synergické účinky a zároveň sa zmierňuje tlak na národné rozpočty. 

Prijatím spomínaných iniciatív  prispejeme k dosiahnutiu cieľa vliať do európskeho 
hospodárstva novú energiu a vytvoriť základy pre dlhodobú udržateľnosť. 

Súčasná kríza vyvoláva pocit krehkosti EÚ. Chcel by som však pripomenúť, že 
predstavujeme vysoko integrovanú, demokratickú a silnú Úniu, ktorá je vo svete 
jedinečná. Na to by sme mali byť hrdí. Som tiež presvedčený, že v únii si aj 
vzhľadom na aktuálnu situáciu čoraz viac uvedomujeme pocit vzájomnej závislosti 
našich ekonomík a že riešenie existujúcej krízy bude viesť k ešte dôraznejšiemu 
uplatňovaniu princípu "viac Európy" (silnejšej integrácie). 

Ďakujem Vám za pozornosť. 

 

 


