MOJE PRIORITY:
Ako predseda Európskej komisie, budem mať týchto päť priorít:
1.
Mojou prvou prioritou bude zaviesť pravidlá, ktoré budú vytvárať rast a nové pracovné
miesta - ako hlavný bod programu komisie. Ako kľúčovú zložku preto musíme vytvoriť jednotný
digitálny trh pre spotrebiteľov a podniky - využitím možností digitálnych technológií, ktoré
nepoznajú hranice. K dosiahnutiu tohto cieľa budeme musieť mať odvahu zmeniť národnú
legislatívu v oblasti regulácie telekomunikácií, v oblasti autorských práv, ochrany údajov,
v riadení rádiových vĺn a v hospodárskej súťaži.
Ak sa nám to podarí, môžeme čoskoro zabezpečiť, že Európania budú môcť používať svoje
mobilné telefóny v celej Európe bez toho, aby museli platiť poplatky za roaming. Môžeme
zabezpečiť to, že spotrebitelia budú mať prístup k hudbe, filmom a športovým prenosom na
svojich zariadeniach kdekoľvek v Európe bez ohľadu na štátne hranice. V priebehu funkčného
obdobia budúcej Európskej komisie môžeme získať 500 miliárd eur na ďalší rast v Európe, pre
vytvorenie státisícov pracovných miest. Na tomto projekte budem pracovať od môjho prvého dňa
v komisii.

2.
Ako druhú prioritu chcem reformu a reorganizáciu európskych pravidiel pre energetiku a novú
Európsku energetickú úniu. Musíme spojiť naše zdroje, zlúčiť naše infraštruktúry a zjednotiť našu
vyjednávaciu pozíciu voči tretím krajinám. Musíme spestriť naše energetické zdroje a znížiť
energetickú závislosť niekoľkých našich členských štátov. Chcem ponechať európsky energetický
trh otvorený našim susedom. Keď je však cena za energiu z východu príliš vysoká, a to buď
z ekonomického alebo z politického hľadiska, Európa by mala byť schopná veľmi rýchlo
zmeniť svojich dodávateľov. Je nutné, aby bolo možné v prípade potreby zmeniť energetické
toky. Musíme tiež posilniť podiel obnoviteľných energetických zdrojov na našom kontinente. Nie
je to iba otázka zodpovednosti voči životnému prostrediu. Je to zároveň priemyselná politika. V
prípade potreby by sme mali k dispozícii cenovo dostupné energie v strednodobom
horizonte. Preto chcem, aby sa Európska energetická únia stala svetovou jednotkou v
oblasti obnoviteľných energetických zdrojov.

3.
Po tretie: Pod mojím vedením dohodne Európska komisia primerané a vyvážené obchodovanie
so Spojenými štátmi americkými. Je neuveriteľné, že v 21. storočí Európania a Američania
stále vzájomne platia clo za dovážané výrobky. Povinnosť platiť clo by mala byť v tomto prípade
rýchlo a v plnej miere zrušená. Verím tiež, že môžeme urobiť významný krok v uznaní vzájomných
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štandardov. Ako predseda komisie však určite neobetujem európsku bezpečnosť, zdravie,
sociálne istoty a normy v oblasti ochrany údajov na úkor voľného obchodu. Najmä nezávadnosť
potravín, ktoré jeme a ochrana osobných údajov Európanov sú pre mňa, ako budúceho predsedu
komisie, nezameniteľné.

4.
Štvrtou prioritou pre mňa bude pokračovať v reforme našej menovej únie a to s
prihliadaním na sociálny rozmer štátov Európy. Som presvedčený, že v nasledujúcich piatich
rokoch budeme musieť konsolidovať a doplniť bezprecedentné opatrenia, ktoré sme prijali v čase
krízy. Musíme ich zjednodušiť a urobiť spoločensky prijateľnými. Vidím tri hlavné oblasti zmien:
a. Musíme znova vyvážiť vzťah medzi kompetenciami volených politikov a Európskou
centrálnou bankou pri každodennej správe eurozóny. Obdivujem, čo urobil Mario Draghi pre
záchranu eura. Táto situácia však bola nepochybne výnimočná. Európska centrálna banka ani
nechce, ani nemôže vládnuť eurozóne. Eurozóna by mala byť skôr riadená Európskou komisiou
a Euroskupinou, ktoré by, podľa môjho názoru, mali byť vedené predsedom „na plný úväzok”.
Zodpovednosť Euroskupiny zahŕňa otázky týkajúce sa výmenného kurzu. Nemali by sme zabúdať
na to, že v prípade, že bude výmenný kurz eura ďalej narastať, stal by sa problémom pre rast
ekonomiky.
b. Mali by sme znovu vyvážiť spôsob, akým garantujeme podmienky stability a podpory
krajinám eurozóny, ktoré sú vo finančných ťažkostiach. Navrhujem, aby sa každá pomoc a
program reforiem v budúcnosti viedli nielen cez posúdenie fiškálnej udržateľnosti, ale zároveň
prostredníctvom posúdenia sociálneho vplyvu. Sociálny vplyv štrukturálnych reforiem potrebuje
verejnú diskusiu. Moja strana, EĽS, verí v sociálne trhové hospodárstvo. Nie to sociálne trhové
hospodárstvo, ktoré v čase krízy robí špekulantov ešte bohatšími, zatiaľ čo dôchodcovia nevedia,
ako zaplatiť svoje každodenné výdavky. V tomto kontexte by mohla byť na úrovni eurozóny
cielene vytvorená rozpočotvá rezerva, ktorá by fungovala v prípade potreby ako tlmič.
c. Po tretie som presvedčený, že musíme navonok posilniť plánovanie našej menovej únie.
Návrh na spoločné zastúpenie eurozóny v Medzinárodnom menovom fonde už komisia v roku
1998 vykonala, ale nikto sa ním nezaoberal. Podľa dohody je dnes možné prijatie tohto návrhu
kvalifikovanou väčšinou krajín eurozóny (nie jednomyseľne). Myslím, že je najvyšší čas dať
tomuto návrhu zelenú a posilniť tak hlas eurozóny v MMF. Ako predseda Európskej komisie sa
budem o to usilovať. Euro musí byť nielen vnútorne stabilné, ale musí mať tiež silný hlas na
medzinárodnej scéne.

23/04/2014

MOJE PRIORITY:
5.
Piata a posledná priorita bude pre mňa, ako pre budúceho predsedu Európskej
Komisie, zodpovedať britskú otázku. Žiadny súdny politik nemôže ignorovať skutočnosť, že v
priebehu nasledujúcich piatich rokov budeme musieť nájsť riešenie pre politické záujmy
Spojeného kráľovstva. Musíme to urobiť, ak chceme udržať Spojené kráľovstvo v Európskej únií
- čo by som, ako predseda Komisie, chcel dosiahnuť. Ako predseda Európskej komisie budem
pracovať na hľadaní férovej dohody s Britániou. Dohody, ktorá prihliada na špecifiká
Veľkej Británie v EÚ, a zároveň umožňuje ďalšiu integráciu eurozóny. Veľká Británia bude
musieť pochopiť, že v eurozóne potrebujeme viac Európy, nie menej. Na druhej strane budú
ostatné krajiny EÚ musí prijať fakt, že Veľká Británia nikdy neprjíme euro, aj keď nám to je ľúto.
Musíme prijať fakt, že Veľká Británia sa nestane členom Schengenského priestoru. Som tiež
pripravený zmieriť sa s tým, že Veľká Británia zostane mimo nových inštitúcií EÚ, ako napr
Európskej prokuratúry, ktorá má za úlohu zlepšenie boja proti podvodom v EÚ. Postoj
poslaneckej snemovne a Snemovne lordov bol však jednoznačne odmietavý. Musíme tiež
rešpektovať jasné stanovisko britského parlamentu, ktoré je založené na britskom "opt out"
protokole. David Cameron nedávno napísal rad ďalších kľúčových požiadaviek v článku, ktorý
vyšiel v denníku Daily Telegraph. Ak sa stanem predsedom komisie, som pripravený s ním
diskutovať o týchto požiadavkách priamo a férovo. Môj cieľ v týchto rozhovoroch bude integrita
jednotného trhu a jeho štyroch slobôd; a možnosť mať viac Európy v rámci eurozóny na posilnenie
spoločnej meny, ktorú doteraz používa 18 a čoskoro 19 členských štátov. Dohoda, ktorá prihliada
na špecifiká Veľkej Británie v EÚ je podľa mňa rovnako dôležitá pre Britániu, ako aj pre budúceho
predsedu Európskej komisie.
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