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PŘEDSTAVENÍ NOVÉ EVROPSKÉ KOMISE

LISTOPAD 2014

Úvod
Prvního listopadu zahájila svou činnost nová Evropská komise pod vedením bývalého lucemburského premiéra JeanClaude Junckera. Vystřídal tak po deseti letech u kormidla José Manuela Barrosa, který byl předsedou dvou Evropských
komisí v letech 2004-2009 a 2010-2014, jež se hlavně potýkaly s ekonomickou krizí po roce 2008 a posléze s problémy
bank států eurozóny.
Evropský parlament schválil novou Evropskou komisi 22. října 2014. Nový Junckerův tým podpořilo 423 europoslanců,
proti navrhnutým komisařům se postavilo 209 poslanců a dalších 67 se zdrželo hlasování. Novou Evropskou komisi
a jejích 28 členů tak nyní čeká pětileté funkční období, které by mělo končit v roce 2019.

Priority Evropské komise
I když to nejhorší z hospodářské krize je už snad za námi, nebude to mít nová Evropská komise jednoduché. Čeká na ni
mnoho významných politických i makroekonomických úkolů.
Mezi hlavní priority Junckerova týmu patří nastolení a udržení růstu, zvýšení investic (hlavně v oblastech
energetické a dopravní infrastruktuře, investice do vzdělávání, výzkumu a investic a podpoření projektů na pomoc
mladým na pracovním trhu) a s tím spojeného zlepšení na trhu práce. Tvorba pracovních míst by měla být udržitelná
a hlavně bez vzniku dalších dodatečných nákladů a dluhů.
Dalším krokem, který má Evropská komise před sebou, je jednotný digitální trh, jehož vytvořením podpoří nejen vznik
nových pracovních míst, ale i společnost založenou na znalostní ekonomice a další tržní příležitosti.
Evropskou unii čeká další velmi důležitý úkol. Tím je snížení energetické závislosti na dovozu paliv či zemního plynu.
Cestou k tomu by mělo pomoci vytvoření evropské energetické unie – sdílením zdrojů, propojování sítí atd. Evropská
unie by se též měla v dohledné době stát světovou jedničkou v oblasti obnovitelné energie a tím snížit závislosti na
dovozu, ale též pomoci ve snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Novinky a změny v Evropské komisi
Samotná cesta k zahájení činnosti a předchozímu posvěcení od Evropského parlamentu však nebyla pro Evropskou
komisi úplně jednoduchá. V posledních týdnech bylo „grilování“ hodně skloňovaným pojmem.
V případě navržených kandidátů na eurokomisaře se nejedná o nic jiného než o veřejné slyšení a několikahodinovou
obhajobu kandidátek a kandidátů na post komisařky či komisaře před Evropským parlamentem.
Že se nejedná jen o formalitu, dokazuje i změna postu v případě slovinské kandidátky na komisařku expremiérky
Alenky Bratušekové. Ta svou kandidaturu stáhla po neúspěšném zvládnutí slyšení před europoslanci, kde neobhájila
post místopředsedkyně Komise pro energetickou unii. Vzhledem k tomu, že neprošla sítem grilování, bylo za ni potřeba
najít náhradu. Tou se stala Violeta Bulcová, slovinská podnikatelka, politička a slovinská ministryně bez portfeje.
Bulcová však nedostala neobsazené místo komisařky pro energetickou unii. Tento resort nakonec získal Slovák Maroš
Šefčovič, který v Evropské komisi není žádným nováčkem (v předchozích Barrosových týmech byl místopředsedou pro
institucionální vztahy a administrativu a před tím ještě působil jako komisař pro vzdělání, odbornou přípravu, kulturu
a mládež). Uvolněné místo dopravy, které měl původně zastat Maroš Šefčovič, obsadila Slovinka Violeta Bulcová.
Určité komplikace se nevyhnuly ani české kandidátce Věře Jourové, neboť samotné „grilování“ podstoupila dvakrát. Na
věci to však nic nezměnilo a tato už bývalá ministryně pro místní rozvoj bude mít na starost nově vytvořené silné portfolio
spotřebitelské politiky. Spotřebitelská politika již nebude rozptýlena v různých portfoliích, ale bude mít přednostní
postavení v rámci portfolia komisaře pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.
Samotné změny však neproběhly jen na personální úrovni, ale oproti předchozí komisi nastaly změny, či úplné novinky
i v některých resortech. První místopředseda, jímž se stal Frans Timmermans, bude mít na starost mimo jiné
i zlepšování právní úpravy - tedy úkol zajistit, aby byl každý návrh Komise opravdu potřebný, a ověřit, že cílů nemohou
dosáhnout členské státy samy. První místopředseda bude také při všech činnostech Komise působit jako dohled nad
dodržováním Listiny základních práv Evropské unie a právního státu.
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Složení Evropské komise

Frans Timmermans
První místopředseda

Jean-Claude Juncker
Předseda

Federica Mogherini
Místopředsedkyně

Kristalina Georgieva
Místopředsedkyně

Andrus Ansip
Místopředseda

Valdis Dombrovskis
Místopředseda

Jyrki Katainen
Místopředseda

Maroš Šefčovič
Místopředseda

Günther Oettinger

Johannes Hahn

Violeta Bulc

Cecilia Malmström

Neven Mimica

Miguel Arias Cañete

Karmenu Vella

Vytenis Andriukaitis

Dimitris
Avramopoulos

Marianne Thyssen

Pierre Moscovici

Christos Stylianides

Phil Hogan

Jonathan Hill

Elżbieta Bieńkowska

Věra Jourová

Tibor Navracsics

Corina Creţu

Margrethe Vestager

Carlos Moedas
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Jean-Claude Juncker (59 let)

Maroš Šefčovič (48 let)

Lucembursko
Předseda Evropské komise
•
Politik a právník, působil jako
premiér a ministr financí
v Lucembursku

Slovensko
Energetická unie
•
Bývalý velvyslanec; komisař
odpovědný za institucionální
vztahy a administrativu; vzdělání,
odborná příprava, kultura a mládež

Frans Timmermans (53 let)
Nizozemsko
Zlepšování právní úpravy,
interinstitucionální vztahy, právní
stát a Listina základních práv
•
Bývalý nizozemský ministr
zahraničních věcí

Günther Oettinger (61 let)

Německo
Digitální ekonomika a společnost
•
Německý politik a bývalý spolkový
premiér; místopředseda
v předchozí Komisi odpovědný za
energetiku

Federica Mogherini (41 let)

Johannes Hahn (56 let)

Itálie
Vysoká představitelka EU pro
zahraniční věci a bezpečnostní
politiku
•
Italská ministryně zahraničí

Rakousko
Evropská politika sousedství
a jednání o rozšíření
•
Bývalý ministr pro vědu a výzkum;
v Barrosově komisi měl na starost
regionální politiku

Kristalina Georgieva (61 let)

Violeta Bulc (50 let)

Bulharsko
Rozpočet a lidské zdroje
•
Politička a komisařka pro
mezinárodní spolupráci
a humanitární pomoc v Barrosově
komisi

Slovinsko
Doprava
•
Slovinská podnikatelka
a ministryně bez portfeje se
zaměřením na rozvoj a strategické
projekty

Andrus Ansip (58 let)

Cecilia Malmström (46 let)

Estonsko
Jednotný digitální trh
•
Estonský politik a bývalý premiér

Švédsko
Obchod
•
Bývalá ministryně pro evropské
záležitosti; v předchozích dvou
Evropských komisích měla v
kompetenci vnitřní záležitosti

Valdis Dombrovskis (43 let)

Neven Mimica (61 let)

Lotyšsko
Euro a sociální dialog
•
Lotyšský politik, zastával funkce
ministra financí, premiéra a
evropského poslance

Chorvatsko
Mezinárodní spolupráce a rozvoj
•
Bývalý chorvatský ministr a více
premiér (oblast vnitřní, zahraniční
a evropské politiky); komisař pro
spotřebitelskou politiku

Jyrki Katainen (43 let)
Finsko
Pracovní místa, růst, investice
a konkurenceschopnost
•
Bývalý finský premiér; komisař pro
oblast hospodářské a měnové
záležitosti a euro
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Miguel Arias Cañete (64 let)

Španělsko
Ochrana klimatu a energetická
politika
•
Španělský politik, bývalý ministr
zemědělství a životního prostředí
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Karmenu Vella (64 let)

Jonathan Hill (54 let)

Malta
Životní prostředí, námořní záležitosti
a rybolov
•
Maltský politik, bývalý ministr pro
oblast cestovního ruchu

Spojené království
Finanční stabilita, finanční služby
a jednotný kapitálový trh
•
Britský politik, předseda Sněmovny
lordů

Vytenis Andriukaitis (63 let)

Elżbieta Bieńkowska (50 let)

Litva
Zdraví a bezpečnost potravin
•
Litevský politik a kardiochirurg,
bývalý ministr zdravotnictví

Polsko
Vnitřní trh, průmysl, podnikání
a malé a střední podniky
•
Bývalá ministryně regionálního
rozvoje a infrastruktury a rozvoje

Dimitris Avramopoulos (61 let)
Řecko
Migrace, vnitřní záležitosti
a občanství
•
Řecký politik a diplomat, ministr
obrany

Marianne Thyssen (58 let)
Belgie
Zaměstnanost, sociální věci,
dovednosti a pohyb pracovních sil
•
Belgická politička a členka
Evropského parlamentu

Věra Jourová (50 let)

Česká republika
Spravedlnost, ochrana spotřebitelů
a rovnost pohlaví
•
Česká politička, bývalá ministryně
pro místní rozvoj

Tibor Navracsics (48 let)

Maďarsko
Vzdělávání, kultura, mládež a sport
•
Maďarský politik a právník, bývalý
ministr spravedlnosti a poté i
zahraničních věcí a obchodu

Pierre Moscovici (57 let)

Corina Creţu (47 let)

Francie
Hospodářské a měnové záležitosti,
daně a celní unie
•
Bývalý ministr pro evropské
záležitosti a finance; bývalý
europoslanec

Rumunsko
Regionální rozvoj
•
Rumunská politička, členka
Evropského parlamentu

Christos Stylianides (56 let)

Margrethe Vestager (46 let)

Kypr
Humanitární pomoc a řešení krizí
•
Politik a člen Evropského
parlamentu

Dánsko
Hospodářská soutěž
•
Bývalá ministryně školství
a církevních záležitostí;
místopředsedkyně vlády
a ministryně hospodářství a vnitra
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Phil Hogan (54 let)

Carlos Moedas (44 let)

Irsko
Zemědělství a rozvoj venkova
•
Irský politik, ministr pro životní
prostředí, komunity a místní
samosprávy

Portugalsko
Výzkum, věda a inovace
•
Portugalský politik a bankéř, státní
tajemník
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Bylo vytvořeno nové portfolio Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, které bude spadat pod Polku
Elžbietu Bieńkowskou. Poprvé jsou rovněž konkrétně zmíněny malé a střední podniky. Další novinkou je i portfolio
Hospodářské a finanční záležitosti, daně a celní unie (které povede Pierre Moscovici) zajistí, že politika daní a celní
unie se stane nedílnou součástí pevné a skutečné hospodářské a měnové unie a přispěje k hladkému fungování
celkového rámce EU pro správu ekonomických záležitostí.
Novou pozici zvláštního komisaře pro migraci bude zasávat Dimitris Avramopoulos, aby byla upřednostněna nová
migrační politika, která se bude důkladně zabývat nelegální migrací a současně tím, aby se z Evropy stalo místo
přitažlivé pro vysoce talentované lidi. Tento řecký politik bude mít tedy na starost agendu migrace, vnitřní věci
a občanství.
Vedle těchto nově vytvořených portfolií jich bylo taky mnoho pozměněno a zjednodušeno. Mezi tyto změny patří
například sloučení portfolia Životní prostředí a Námořní záležitosti a rybolov, které dostal na starost maltský politik
Karmenu Vella. Ochrana životního prostředí a zachování naší konkurenceschopnosti musejí jít ruku v ruce, protože se
v obou případech jedná o udržitelnou budoucnost.
Podobně se to dotklo i oblastí klimatu a energetické politiky, které zastřešuje Španěl Miguel Arias Cañete. Posílení
podílu energií z obnovitelných zdrojů není pouze záležitostí odpovědné politiky změny klimatu. Jde současně
i o imperativ průmyslové politiky, pokud chce Evropa i nadále mít ve střednědobém horizontu cenově dostupnou energii.
Komisařem nového resortu Finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů se stal bývalý předseda
Sněmovny lordů Spojeného království Jonathan Hill. V tomto portfoliu se soustřeďují stávající odborné znalosti
a odpovědnost do jednoho místa – nově vytvořeného generálního ředitelství – a zajistí, že Komise zůstane aktivní
a obezřetná při implementaci nových kontrolních pravidel a pravidel řešení problémů týkajících se bank.
Některé změny v nové Evropské komisi byly i kosmetického rázu. Maďarský komisař bude spravovat portfolio
vzdělávání, kultury a mládeže a sportu, původně měl místo sportu mít na starost i občanství, které do svého resortu
dostal řecký komisař Dmitris Avramopoulosov (migrace, vnitřní záležitosti a občanství).
Nová komise pod vedením Jean-Claude Junckera má sedm místopředsedů, každý z nich má kromě svého portfolia na
starost ještě jeden projektový tým, který je složen z několika komisařů. Místopředsedové budou tyto týmy řídit
a koordinovat (a popřípadě i měnit podle potřeb, ať už projektových či personálních).
Jedná se o následující klíčové oblasti: Energetická unie s progresivní politikou v oblasti klimatu zaměřenou na budoucí
výzvy, Pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, Jednotný digitální trh a Prohloubená a spravedlivější
hospodářská a měnová unie.

Projektové týmy
Zlepšování právní úpravy,
interinstitucionální záležitosti
Frans Timmermans
Jednotný digitální trh
Andrus Ansip

Energetická unie
Maroš Šefčovič

Rozpočet a lidské zdroje
Kristalina Georgieva

Pracovní místa, růst, investice
a konkurenceschopnost
Jyrki Katainen

Euro a sociální dialog
Valdis Dombrovskis

Evropa ve světě
Federica Mogherini

Závěr
A na závěr trochu statistiky. Nová Evropská komise má 28 členů a průměrný věk 53,4 let. Nejmladším členem
Junckerova týmu je Federica Mogheriniová (41 let) a nejstarším Miguel Arias Cañete (64 let). Zastoupení žen je stejné
jako v předchozí Barrosově komisi – tedy devět (včetně Věry Jourové, která se tak stala první českou komisařkou).
I když Komise zahájila svou činnost teprve před pár dny, jedná se už o zkušený tým na poli evropské politiky. Jsou zde
bývalí předsedové vlád, místopředsedové, ministři, komisaři z předchozích Barrosových týmů a europoslanci.
Odbornost a zkušenost Junckerova týmu je neoddiskutovatelná. Nestojí před nimi problémy, se kterými se musela
potýkat předchozí Komise v podobě celosvětové hospodářské krize. Čeká je však řada jiných úkolů, ať už jsou to ty,
které si jako své priority zvolily, ale i další jako je obnova důvěry v Evropskou unii, jak na poli institucionální tak
i ekonomické, nebo migrační politiku a zahraniční politika vůbec. Následující měsíce a roky prokáží jejich schopnost
dostát nastaveným prioritám a jednotlivým cílům.

Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak,
jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění.
Použité informační zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci
neručí za správnost a úplnost informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem
informací tento zdroj uveden.

