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ÚVOD
Slovensko čakajú štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Konajú sa v zložitom období politizácie európskej diskusie, nedoriešených problémov, ako je napríklad odchod
Spojeného kráľovstva z EÚ, a rastúcej podpory nacionalistických a euroskeptických strán v mnohých krajinách
Únie.
Tri predchádzajúce voľby mali dva spoločné znaky. Prvým
bola nízka účasť – Slovensko sa vždy ocitlo na chvoste EÚ,
ako krajina s najnižšou volebnou účasťou. Druhým bola
podobná štruktúra výsledkov: hoci európske voľby ponúkali priestor pre úspech menších, či nových politických
strán (aj vďaka nízkej účasti), väčšinu mandátov získavali
subjekty, ktoré mali v tom čase výrazné postavenie aj v národnej politike.
Ani jedno z toho nemusí v týchto voľbách platiť. Prieskumy
naznačujú, že výraznejšiu šancu na úspech (zisk minimálne dvoch mandátov) má strana ĽSNS, ktorá je v národnom
parlamente zastúpená len prvé volebné obdobie, a koalícia Progresívne Slovensko – Spolu, zložená zo strán, ktoré vznikli až po národných parlamentných voľbách 2016.
Etablovaným politickým stranám, s dlhšou históriou pôsobenia v národnej politike, hrozí strata mandátov (SmerSD), zisk len jedného mandátu (SNS), prípadne sa do europarlamentu nemusia dostať vôbec (KDH, Most-Híd).

Podľa posledných prieskumov by mala účasť na voľbách
presiahnuť 20 percent. To je síce stále výrazne menej, než
v národných voľbách (prezidentských, či parlamentných),
no Slovensko by prerušilo tradíciu klesajúcej voličskej
účasti.
Príčiny prípadného zvýšenia účasti voličov (ak sa trend
potvrdí) budú vecou povolebných debát. Už teraz však môžeme konštatovať, že predvolebná kampaň väčšiny politických strán bola výrazne menej intenzívna, než pred národnými parlamentnými voľbami. Investované množstvo
financií aj politického kapitálu bolo rádovo menšie.
Predkladaná štúdia mapuje pozície relevantných politických strán k vybraným otázkam európskej politiky
a všeobecne hodnotí ich volebné programy. Nadväzuje na
podobné štúdie pripravené k predchádzajúcim voľbám do
Európskeho parlamentu (2009, 2014) a voľbám do NR SR
(2010, 2012, 2016).
Text zároveň rozširujeme o novú časť – hodnotenie legislatívnych aktivít (predkladanie pozmeňujúcich návrhov)
poslancov Európskeho parlamentu zo Slovenska v období
2014-2019, spracované nástrojom AMWatch.
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METODIKA
Oproti predchádzajúcim analýzam sme museli upraviť
metódu zberu údajov aj ich spracovania.

Zahrnuté politické strany
Vo voľbách do Európskeho parlamentu predložilo kandidátne listiny 31 subjektov. V štúdii sa venujeme tým politickým stranám, ktoré v posledných troch prieskumoch
získali aspoň raz podporu päť a viac percent1. Menovite ide
o (v abecednom poradí): Most – Híd, Kresťanskodemokratické hnutie, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, koalícia strán Progresívne Slovensko – Spolu – občianska demokracia, Sme rodina – Boris Kollár, Sloboda a solidarita, Slovenská národná
strana, Smer – sociálna demokracia.

Zdroje údajov
Primárnym zdrojom našich hodnotení v minulosti, aj
v tomto hodnotení, sú volebné alebo politické programy
strán. Tieto voľby do EP však prinášajú novú situáciu –
viacero relevantných strán nezverejnilo žiaden volebný
program (Smer-SD, Slovenská národná strana, Sme rodina, ĽSNS).
Druhým hlavným zdrojom boli polo-štruktúrované rozhovory s lídrami straníckych kandidátok (editované rozhovory boli postupne zverejňované aj na stránkach EURACTIV.sk). Dve politické strany (SNS a ĽSNS) však na žiadosť o rozhovor nereagovali, resp. v dohodnutom čase neposkytli voľný termín (Most-Híd).
V týchto prípadoch sme preto využili aj doplnkové zdroje dát:
Slovenská národná strana:
• Program Volebný program pre silný štát 2016-2020:
dokument bol zverejnený pred voľbami do NRSR
(2016), no obsahuje aj časti týkajúce sa EÚ. Strana sa
naň odvoláva ako na základný programový dokument.
• „Ciele“ uverejnené na webových stránkach lídra kandidátky Jaroslava Pašku. Hoci nemajú politickú silu „programového dokumentu“, sú uverejnené na oficiálnej
webstránke k voľbám do EP.
• Mediálne vyhlásenia predsedu strany Andreja Danka
a lídra kandidátky Jaroslava Pašku za posledných 6
mesiacov (12.11.-12.5.) k EÚ všeobecne a vybraným témam. Vyhľadávanie bolo realizované v plnej databáze
NewtonMedia, z výstupov v printových, elektronických i audiovizuálnych slovenských médiách.
• Vyhlásenia na oficiálnej webstránke politickej strany
za posledný rok.
Ľudová strana Naše Slovensko:
• Volebný program k voľbám do NRSR 2016 (rovnaký
dôvod ako pri SNS)
• Rozhovor s lídrom kandidátky Martinom Beluským
v RTVS
1
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• Mediálne vyhlásenia strany za posledný polrok (rovnaká metodika ako pri SNS)
• Vyhlásenia na webe strany za posledný rok
Most-Híd:
• Občianska vízia – strategický dokument strany Most-Híd
Smer-SD:
• Neverejné programové podklady M. Beňovej

Štruktúra hodnotenia
V prvej časti zhŕňame niektoré základné informácie
o kandidujúcich politických stranách: zaradenie do existujúcich európskych politických skupín či frakcií v EP,
súčasné zastúpenie v Európskom parlamente a základné
údaje o kandidátke strany.
Následne stručne charakterizujeme volebné programy politických strán jednotlivo. Zameriavame sa na všeobecné
postoje k európskej integrácii, spôsob prezentovania Európskej únie, resp. slovenského členstva v EÚ, ako vybrané
témy špecifické pre danú stranu.
V minulých rokoch sme programy strán analyzovali na
škále EÚ ako hrozba – súčasť riešenia – agent hospodárskeho rozvoja – normatívny / referenčný rámec – pozície
k EÚ. Vzhľadom na heterogénnosť zdrojov údajov a fakt,
že viaceré relevantné strany nezverejnili žiaden volebný
program, tentokrát sme od tohto hodnotenia upustili.
V tretej časti porovnávame pozície strán ku konkrétnym
témam európskej politiky. Z aktuálnych otázok, ktoré
budú rezonovať aj v budúcom Európskom parlamente, sa
pýtame na postoje k reforme EÚ, kompetenciám Únie v oblasti ochrany právneho štátu, sociálnej a daňovej politike,
spoločnému rozpočtu, budúcnosti rozširovania EÚ, či postoje k zahraničnopolitickým otázkam.

Doplnok: aktivity súčasných europoslancov
Viaceré z hodnotených strán majú zastúpenie v Európskom parlamente aj v období 2014-2019, niektorí poslanci
EP sa uchádzajú o znovuzvolenie. Do štúdie sme preto zaradili samostatnú časť, venovanú hodnoteniu legislatívnych aktivít poslancov počas končiaceho funkčného obdobia.
Analýza vychádza z počtu pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili poslanci EP zo Slovenska samostatne, alebo
kolektívne (aktivita), a podielu schválených návrhov na
celkovom počte predložených (efektívnosť). Dáta získané
z oficiálnych online dostupných zdrojov Európskeho parlamentu sú spracované nástrojom AMWatch.
Metodiku hodnotenia popisujeme podrobnejšie v samostatnej poslednej časti štúdie.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
O HLAVNÝCH POLITICKÝCH STRANÁCH
Spolupráca na európskej úrovni

Účasť žien na kandidátkach

Relevantné politické strany kandidujúce na Slovensku vo
voľbách do Európskeho parlamentu sa zaraďujú do takmer
všetkých súčasných politických skupín v EP, s výnimkou
skupiny Zelení/EFA a ľavicovej skupiny GUE-NGL.
• Európska ľudová strana (EPP): Kresťanskodemokratické hnutie, Most-Híd, (strana Spolu-občianska demokracia v súčasnosti nemá zastúpenie v EP a kandiduje v koalícii s Progresívnym Slovenskom, hlási sa
však k spolupráci so skupinou EPP)
• Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D):
Smer-SD
• Aliancia liberálnych demokratov (ALDE): (strana
Progresívne Slovensko v súčasnosti nemá zastúpenie
v EP a kandiduje v koalícii so Spolu – občianska demokracia, hlási sa však k spolupráci so skupinou ALDE)
• Skupina európskych konzervatívcov a reformistov
(ECR): Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé
osobnosti
• Skupina národov a slobody (ENF): Sme rodina (strana
v súčasnosti nemá zastúpenie v EP)
• Európa slobody a priamej demokracie (EFDD): V období 2009-2014 v nej pôsobila Slovenská národná
strana (strana v súčasnosti nemá zastúpenie v EP)
Bez príslušnosti k európskej politickej frakcii či skupine je
Ľudová strana Naše Slovensko.

Oproti predošlým eurovoľbám sa podiel ženských kandidátok takmer nezmenil. Kým v roku 2014 kandidovalo spolu
80 žien, teraz ich je o jednu viac, teda 81. Vzhľadom na vyšší počet strán (31 oproti 29) a vyšší počet mandátov (strany
môžu menovať 14 kandidátov) však celkový podiel žien na
eurokandidátkach klesol z 24 percent na 23,6 percenta.

Progresívna aliancia
socialistov
a demokratov

Príslušnosť slovenských politických
strán k politickým frakciám
v Európskom parlamente

Skupina európskych
konzervatívcov
a reformistov

strany bez príslušnosti
k frakcii

Európa slobody
a priamej demokracie

Európska ľudová
Európa národov
strana
Aliancia liberálov a slobody
a demokratov pre
Európu

Smer-SD

Sloboda a solidarita

KDH

OĽaNO

Most-Híd

Progresívne
Slovensko

Sme rodina Slovenská národná
strana

SPOLU-OD

Pozície k tvoriacemu sa Úradu
európskeho prokurátora (EPPO)

podporujú Európsku
prokuratúru tak, ako sa
tvorí

ĽSNS

Z relevantných politických strán má na kandidátke najviac žien OĽaNO – spolu päť. Volebnú líderku má zas ako
jediná nami skúmaná strana Smer-SD (Moniku Beňovú).
Do Európskeho parlamentu sa v roku 2014 dostali štyri
ženy: Monika Beňová a Monika Smolková (obidve SMERSD), Anna Záborská (KDH) a Jana Žitňanská (NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska konzervatívna strana). Ani jedna z nich nekandidovala z nižšieho ako
tretieho miesta.
V týchto eurovoľbách na prvých troch miestach kandiduje
16 žien. Zo strán, ktorým predvolebný prieskum agentúry
Focus nameral viac ako päťpercentné volebné preferencie, z
prvej trojky kandiduje päť žien: Monika Beňová (SMER-SD),
Petra Krištúfková (Sme rodina) Miriam Lexmann (KDH), Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) a Simona Petrík (PS-SPOLU).
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Veková štruktúra kandidátov

Odkiaľ pochádzajú kandidáti

Priemerný vek 343 kandidátov do Európskeho parlamentu
je 46,8 rokov. V roku 2014 bol vekový priemer uchádzačov
o viac ako dva roky nižší (44,1 rokov). Najpočetnejšími sú
kandidáti vo veku 42 rokov. Pre porovnanie: v posledných
voľbách do slovenskej Národnej rady bol priemerný vek
kandidátov 43 a pol roka.

Bratislavu ako trvalé bydlisko uvádza každý štvrtý kandidát (92). Bratislava vedie aj v počte kandidátov na obyvateľa. Kým v hlavnom meste na kandidáta pripadá 4 705 obyvateľov, v druhom najviac zastúpenom krajskom meste, v
Nitre, je to 7 665.

Kandidujúce strany a koalície pred piatimi rokmi dali mladým viac šancí aj na vrchných miestach kandidátskych
listín. Svedčí o tom aj vekový priemer kandidátov z prvej
päťky (48,8 rokov), ktorý je tentokrát o dva roky vyšší ako
v roku 2014 (46,5). Kým dnes je na prvých troch pozíciách
dohromady 9 kandidátov do 35 rokov, v predošlých eurovoľbách bol ich počet vyše dvojnásobný (19).
V tejto vekovej kategórii sa nachádzajú len dvaja volebný lídri: Michal Šimečka z PS-SPOLU a Martin Beluský z K-ĽSNS. Ten je vo veku 32 rokov najmladším volebným lídrom v týchto eurovoľbách. V obidvoch prípadoch
však ide o kandidátov strán, ktoré podľa predvolebného
prieskumu agentúry Focus majú veľkú šancu získať v europarlamente aspoň jeden mandát.
Z najmladšej vekovej kategórie – 21 až 25 rokov – sa o post
europoslanca celkovo uchádza 12 kandidátov. Tak ako vo
voľbách 2014, aj tentokrát sa do prvej trojky dostal iba jeden – za kotlebovcov z tretieho miesta kandiduje 25-ročný
poslanec NR SR Milan Mazurek.
Do prvej päťky sa dostali iba ďalší traja kandidáti z najmladšej vekovej kategórie: podpredseda Mladých sociálnych demokratov Igor Melicher na kandidátke Smeru, 21ročný Dominik Drdul na kandidátke OĽaNO a Petra Kamenárová na kandidátke Strany tolerancie a spolunažívania.

Celkovo z ôsmich krajských miest kandiduje 148 kandidátov, teda vyše 42 percent z celkového počtu. Väčšina kandidátov – vyše 57 percent – tak má trvalé bydlisko v menších obciach a mestách.
Najviac „bratislavskou stranou“ je s prehľadom koalícia
PS-SPOLU, ktorá má na kandidátke deväť kandidátov s trvalým bydliskom v hlavnom meste, pričom ďalší dvaja sú
z bratislavského kraja. Druhý najväčší počet Bratislavčanov – po šesť – na kandidátke majú strany Sme rodina –
Boris Kollár a SaS.
Volebné hárky ale obsahujú iba informáciu o trvalom bydlisku, ktorá nehovorí nič o tom, kde kandidáti skutočne
žijú, alebo odkiaľ pochádzajú.
Podobne nerovnomerne rozloženie kandidátov je zreteľné
aj z mapy vyšších územných celkov. Bratislavský kraj, ktorý je z hľadiska počtu obyvateľov až piaty najväčší kraj, má
vo voľbách až 30 percentné zastúpenie.
Po ňom nasledujú dva kraje z východu Slovenska – prešovský (13,1 percenta) a košický (12,6 percenta). Najmenej kandidátov pochádza zo žilinského kraja (22 kandidátov – 6,3
percenta).

Lídri kandidátok politických strán
Niektoré politické strany postavili na čelo kandidátok
skúsených politikov, ktorí už pôsobili v Európskom parlamente – v niektorom prípade aj v inej politickej strane.
Ďalší lídri kandidátok sú poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, no nájdeme tam aj úplne nové tváre.
Pri relevantných politických stranách viedol kandidátku
len v jednom prípade stranícky líder - Igor Matovič z OĽaNO,
ten sa však medzičasom kandidatúry vzdal. Viacerí však
pôsobia v predsedníctvach či iných vedúcich orgánoch
svojich strán.

7

SLOVENSKO A EUROVOĽBY 2019

Na rozdiel do predchádzajúcich volieb, žiadna relevantná
strana nepostavila na čelo kandidátky nečlena strany (v
roku 2014 viedol kandidátku Smer-SD Maroš Šefčovič ako

nestraník). Základné informácie o lídroch zhŕňame v tabuľke.

Most-Híd

József Nagy

Je poslancom Európskeho parlamentu od roku 2014, bol zvolený za
stranu Most-Híd.

KDH

Ivan Štefanec

Je poslancom Európskeho parlamentu od roku 2014, bol zvolený za
stranu SDKÚ-DS

ĽSNS

Martin Beluský

Je poslancom NR SR

OĽaNO

Igor Matovič

Je poslancom NR SR a predsedom strany OĽaNO. Deklaruje, že v prípade
zvolenia sa mandátu vzdá.

PS/Spolu

Michal Šimečka

Nepôsobí v žiadnej verejnej volenej funkcii

Sme rodina

Peter Pčolinský

Je poslancom NR SR

SaS

Eugen Jurzyca

Je poslancom NR SR, v rokoch 2010-2012 bol ministrom školstva

Smer-SD

Monika Beňová

Je poslankyňou Európskeho parlamentu od roku 2004, vo všetkých
funkčných obdobiach zastupovala stranu Smer-SD.

SNS

Jaroslav Paška

Je poslancom NR SR, v rokoch 2009-2014 bol poslancom Európskeho
parlamentu

CHARAKTERISTIKA PROGRAMOVÝCH
DOKUMENTOV RELEVANTNÝCH
POLITICKÝCH STRÁN
V nasledujúcej časti stručne hodnotíme volebné programy
politických strán vzťahujúce sa k voľbám do Európskeho
parlamentu 2019 spolu so základným porovnaním s rokom 2014 (voľby do EP). Strany sú uvádzané v abecednom
poradí.

Most – Híd
Strana spísala svoje priority v eurovoľbách v dokumente „15 bodov pre lepšiu Európu“. Hovorí o potrebe zrýchlenia a zjednodušenia rozhodovacích procesov v EÚ (najmä
kritika byrokracie). Odmieta európsky „superštát“ a nové
„zbytočné kompetencie“, na druhej strane na viacerých
miestach podporuje prehlbovanie európskej spolupráce,
napríklad v oblasti spravodlivosti a právneho štátu alebo
v sprísňovaní environmentálnych noriem. Ako konkrétny
a ambiciózny návrh spomína zavedenie environmentálneho cla pri dovoze do EÚ. Špecifikom programu Most-Híd
je téma minimálnych európskych štandardov ochrany národnostných menšín, európskeho sociálneho minima pre
rodičov, minimálne štandardy v oblasti sociálnej starostlivosti (napr. ľudí so zdravotným postihnutím), alebo prísnejšie tresty pre domáce násilie. Ako jediní sa tiež hlásia
k programovému bodu Európskej ľudovej strany (spitzenkandidáta M. Webera) o európskej spolupráci v oblasti
liečby rakovinových ochorení.
Oproti roku 2014 je program o niečo konkrétnejší a relatívne
konzistentný v téme spoločných európskych štandardov v so-

ciálnych a zdravotných systémov a ochrane demokratických
princípov. (Program: 14 bodov pre lepšiu Európu)

Kresťanskodemokratické hnutie
KDH stavilo pre tieto voľby na stručnosť. V dokumente
„Náš program pre Silné Slovensko v Európe“ sa v svojich siedmych bodoch opiera o viaceré kľúčové slová svojej politiky, napríklad rodina ako zväzok muža a ženy a základný
prvok spoločnosti, či odmietanie „rodovej ideológie“. Ďalej v dokumente nájdeme boj proti byrokracii, národnú suverenitu, potravinovú sebestačnosť a odmietnutie dvojitej
kvality potravín. Program obsahuje aj prísľub „vyriešenia
migrácie podporou rozvojovej spolupráce“ a obranu pred
nelegálnou migráciou. Tematizuje ešte aj dôstojnú prácu
v regiónoch a mobilitu študentov v EÚ.
V roku 2014 malo KDH program obsažnejší. Čo pretrváva je dôraz na rodinu a rodinné podnikanie. (Program: Silná rodina –
lepšia Európa)

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
Hoci ĽSNS niekoľkokrát avizovala zverejnenie predvolebného programového dokumentu, v čase uzávierky spracovania štúdie taký dokument nebol známy. Pozície k niektorým otázkam európskej integrácie i k EÚ ako takej obsahuje program zverejnený pred parlamentnými voľbami
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v roku 2016, na ktorý sa predstavitelia strany odvolávajú aj
v súčasnosti.
V tomto dokumente vystupuje EÚ (či integrácia všeobecne) predovšetkým ako hrozba: tradičnej kultúre Slovenska, národnej suverenity, i hospodárskej sebestačnosti
(privatizácia, predaj pôdy cudzincom). Špeciálne akcentovanou tému je migrácia – strana je proti prijímaniu akýchkoľvek „migrantov“ a žiada vyhostenie tých, ktorí sa už na
Slovensko dostali. Migráciu vníma ako nátlak zahraničia, pokus o ohrozenie zvrchovanosti. V dokumente strana žiada aj „návrat k slovenskej korune“ (bez špecifikácie,
či ako paralelnej mene, alebo úplným vystúpením z EMU)
a sľubuje zorganizovanie referenda o členstve v EÚ. Ani
jednu z tém strana v súčasnosti aktívne nekomunikuje,
zber podpisov pod petíciu na vypísanie referenda o členstve v EÚ strana zrušila.
Podobné témy aj pozície obsahoval aj volebný program ĽSNS
v roku 2014. Kritizuje stratu sebestačnosti Slovenska (potravinová, energetická) a žiada jej obnovenie „nezávisle na únii“.
Strana kritizovala prevažujúcu zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska na západ. Program však ešte neobsahoval požiadavku referenda o vystúpení z EÚ. Radikalizovali sa postoje v oblasti migrácie: v 2014 žiadali sprísnenie azylovej a vízovej politiky a kontrolu nelegálneho zamestnávania cudzincov.
Po utečeneckej kríze sa to zmenilo na odmietanie akejkoľvek
imigrácie.

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
Program „Slovensko v prosperujúcej a bezpečnej Európe“ definuje EÚ „ako záruku prežitia a rozvoja Slovenska“ v globalizovanom svete, ktorý charakterizuje neistota. Hnutie sa
hlási k proeurópskemu „eurorealizmu“. Odmieta extrémy
v podobe presadzovanie odchodu z EÚ ako aj volanie po
„hlbokej integrácií“ hraničiacou so stranou národnej suverenity. V prvom slede hovorí o potrebe obnoviť dôveru v
EÚ, čo sa má udiať najmä návratom k rešpektovaniu pravidiel (napr. rozpočtových a odklonom od „technokratickej
mentality“ európskych inštitúcií. Z konkrétnych oblastí
sa zameriavajú na boj proti daňovým únikom, kontrolu
migrácie, „spravodlivejšie eurofondy“ a podporu rodiny.
Vo vonkajšom pôsobení EÚ dávajú dôraz na kresťanské
kultúrne dedičstvo a „nevyhnutné“ pokračovanie politiky rozširovanie EÚ (západný Balkán aj východná Európa).
Rozširovanie spolupráce v rámci EÚ predpokladá program
v oblasti bezpečnosti (aj keď nie v podobe európskej armády), čo je dané zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou.
Oproti roku 2014 vidieť posun v základnom nastavení k EÚ,
ktoré bolo prd 5 rokmi poznačené skepsou z členstva v EÚ. Obsahoval aj kritiku politických skupín v EP a konštatovanie, že
„žiaden nadnárodný celok nie je nadradený záujmom našich
občanov“. Pridanú hodnotu vtedy hnutie videlo najmä v spoločnom postupe v zahraničnopolitickej oblasti a hospodárskej
spolupráci (najmä deregulácia). Program pracoval aj s prvkami
priamej demokracie, žiadal priamu voľbu „európskeho prezidenta“ a aby mohli europoslanci plnoprávne navrhovať európsku legislatívu. (Program: Máme radi Slovensko)
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Progresívne Slovensko – Spolu-občianska
demokracia
Program dvojkoalície patrí k tým obsažnejším z eurovoľbových textov v roku 2019. Jeho lajtmotívom je členstvo Slovenska v EÚ ako nedostatočne využitá príležitosť. Najväčšie
ambície má koalícia v ochrane právneho štátu v Európskej
únii, environmentálnej politike (dovnútra aj globálne) a pri
spolupráci na vonkajšej a vnútornej bezpečnosti Únie (stále
strategické veliteľstvo Únie, kybernetická bezpečnosť, spravodajská služba EÚ a „európska FBI“). V ekonomickej oblasti zdôrazňuje potenciál digitálnej ekonomiky, európskeho
rozpočtu a potrebu dokončenia eurozóny v podobe kapitálovej a bankovej únie a zavedenia európskeho zaistenia v
nezamestnanosti. Nadstavbou je požiadavka rovnosti základných sociálnych práv naprieč Úniou, teda zavedenie spoločných minimálnych štandardov v sociálnej oblasti a zdôrazňovanie rovnosti mužov a žien. Špecifikom v programe
je podpora médií, mediálnej a kultúrnej výchovy.

Sme rodina – Boris Kollár
Hnutie Sme rodina, napriek avízu, špeciálny program
do volieb do Európskeho parlamentu nezverejnilo. Ani
programové priority hnutia z roku 2016 neponúkajú hlbší vzhľad do rozmýšľania o európskej integrácii. Hnutie
najsilnejšie tematizuje migráciu „dodržiavanie pravidiel“
a to, čo nazývajú „dvojakým metrom“, ktorý sa v EÚ podľa
nich uplatňuje na členské krajiny.

Sloboda a Solidarita
Strana nad rámec svojho detailného dokumentu popisujúceho reformu EÚ podľa predstáv SaS (Manifest slovenského eurorealizmu) zverejnila špeciálne k eurovoľbám „Náš hodnotový
kompas do Európskeho parlamentu“. V ňom svoj „eurorealizmus“
SaS definuje ako presvedčenie, že EÚ je „výborný projekt, ktorý potrebuje reformu“. Základ integrácie vidia v zmluvnom
vzťahu suverénnych krajín, ktorý je postavený na vzájomnom
rešpekte a spoločnom trhu. V úvode kompasu definuje strana svoj vzťah k základným európskym hodnotám, ktoré treba
vynucovať krokmi, ktoré sú „precízne a objektívne odôvodnené“. Strana tradične zdôrazňuje dodržiavanie rozpočtových
pravidiel a dodržiavanie princípu subsidiarity, hoci pripúšťa
prehĺbenie spolupráce v oblastiach, ktoré majú najväčšiu pridanú hodnotu. Za prínosné považuje SaS aj flexibilné formy
spolupráce, ktoré zapájajú členské štáty na báze dobrovoľnosti (napríklad Úrad európskeho prokurátora). Výdavky zo
štíhlejšieho európskeho rozpočtu by mali spĺňať princíp hodnoty za peniaze a prenechať postupne poľnohospodárstvo trhovým podmienkam (predtým však treba dorovnať priame
platby medzi krajinami). Únia by sa podľa SaS nemala dotýkať
daňových sadzieb ani azylových a migračných politík členských štátov. Do kompasu sa dostali aj podpora energetickej
únie a menšia angažovanosť EÚ v environmentálnych opatreniach bez jasného cezhraničného rozmeru.
SaS ostáva aj v porovnaní s rokom 2014 konzistentná vo svojich
pozíciách, najmä volaním po návrate k liberálnym hodnotám
spoločného trhu a kritike neprimeraných záväzkov, ktoré predstavovali mechanizmy prijaté počas krízy eurozóny. (Program:
Všetci za Brusel, my za vás)
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Slovenská národná strana
SNS pred voľbami do Európskeho parlamentu 2019 nezverejnila samostatný programový dokument. Čiastočne ho
však môže nahrádzať dokument „Ciele“, uverejnený na oficiálnej volebnej webovej stránke lídra kandidátky Jaroslava Pašku.
Všeobecné postoje k EÚ sa v zásade zhodujú s vyhláseniami najvyšších predstaviteľov strany – odmietanie ďalšieho presunu kompetencií na európske inštitúcie a bližšie
nešpecifikovaná požiadavka posilnenia národného hlasu
v EÚ. Výber tém čiastočne kopíruje proklamované priority SNS (bezpečnosť, tradičné a kresťanské hodnoty, kvalita potravín), obsahuje však tiež dve špecifické témy: požiadavka vyrovnania platov a dôchodkov v EÚ (program nešpecifikuje mechanizmus, ktorým sa to má udiať) a téma
ochrany súkromia v kybernetickom priestore (koncipovaná najmä ako kritika výmeny osobných informácií, napr.
o pasažieroch v leteckej doprave, s USA). Voči EÚ je najkritickejšia posledná kapitola Cieľov nazvaná „Za Slovensko!“. Kritizuje údajnú diskrimináciu nových členských
krajín, hovorí, že sa „už nevyhneme tvrdému a nekompromisnému stretu so starými štátmi EÚ“. Podľa dokumentu,
„legislatívne pravidlá Bruselu urobili za 15 rokov zo Slovenska len zdroj pracovnej sily pre bohaté štáty a investorov z EÚ, odbytisko druhotriedneho tovaru a európskymi
investormi zdieranú kolóniu...“ V závere tohto programo-
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vého dokumentu je tak EÚ predstavovaná ako nástroj, ktorými sa „staré“ členské krajiny pokúšajú udržať neokoloniálnu nadvládu nad „novými“ členmi Únie.
V porovnaní s 2014 nenastáva u strany žiadny relevantný posun, okrem siahnutia po aktuálnych témach kvality potravín či
kyberbezpečnosti. (Program: Popradské memoradum: Žiadosti
slovenského národa Bruselu)

Smer – sociálna demokracia
Strana Smer-SD nepredstavila klasický programový dokument. Na svojej webovej stránke však zverejnila vizualizáciu s troma princípmi pod názvom „Na čo sa chceme v Európe sústrediť“. Prvým je boj za sociálnu spravodlivosť v Európe, pod čím sa myslí rovnosť v odmeňovaní mužov a žien
a „rovnaká pláca za rovnakú prácu“. Druhým princípom
je pôsobenie Slovenska ako „mostu spájajúceho východ
a západ“, kde je Rusko dôležitým partnerom a nie hrozbou.
Tretím princípom je zachovanie identity v podobe definície manželstva ako zväzku muža a ženy a „tradície, hodnoty, pôvod a história Európy“.
V roku 2014 strana poskytla plnohodnotný programový dokument (Program: V Európe volíme prácu pre Slovensko). Obsahoval priority podľa preferencie výborov vtedajších kandidátov.
Strana už vtedy hovorila o systéme minimálnych miezd v EÚ,
o spoločnom rozpočte pre eurozónu a dokument obsahoval aj
vyhranenie voči euroskepticizmu, neofašizmu a xenofóbii.

POROVNANIE POSTOJOV STRÁN
VO VYBRANÝCH TÉMACH
V nasledujúcej časti porovnávame postoje politických
strán k vybraným aktuálnym témam európskej politiky.
Tie zahŕňajú všeobecný postoj k budúcnosti integrácie či
možnosti presunu ďalších kompetencií na spoločné inštitúcie, súbor otázok týkajúcich sa oblasti spravodlivosti a vnútra (kompetencie, Úrad európskeho prokurátora,
podmieňovanie eurofondov), postoj k spoločnému európskemu rozpočtu, návrhy strán v oblasti daní a sociálnych
politík, najdôležitejšie environmentálne témy pre EÚ, postoje k migračnej politike, pohľad na budúcnosť rozširovania Únie a vzťahy s Ruskom.

V niektorých prípadoch je postoje možné charakterizovať
na jednoduchej škále Za – Proti – Ani/Ani – Bez názoru,
s dodatočnými podmienkami, či upresneniami postoja.
V iných prípadoch sú pozície strán rôznorodejšie (napr.
pohľad na budúcnosť spoločných sociálnych politík).
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame postoje v tabuľkách. Pozície v tabuľkách a infografikách vychádzajú primárne
z programových dokumentov. Ak v ňom téma nie je obsiahnutá, tak vychádzame z odpovedí lídrov kandidátok,
prípadne boli pozície vyhľadané vo verejných výstupoch
strán/kandidátov.
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Budúcnosť európskej integrácie
Reforma EÚ a možnosť posilňovania kompetencií EÚ
Most-Híd

Zrýchliť a zjednodušiť rozhodovacie procesy;
Hlbšia integrácia, kde to bude nevyhnutné alebo užitočné;
Zrušenie min 1000 zbytočných regulácií

KDH

Národná suverenita; „pokračovať v integrácii tam, kde je to užitočné pre ľudí“;
efektívnosť rozhodovania

ĽSNS

Vrátiť kompetencie národnej vláde; podpora konceptu „Európy národov“;
EÚ sa má vrátiť k myšlienke hospodárskej spolupráce suverénnych štátov;
Iniciovanie referenda o vystúpení z EÚ;

OĽaNO

Boj proti bujnejúcej byrokracii; európsky infozákon; posilňovanie v oblastiach, kde sa to
ukáže ako potrebné

PS/Spolu

Zefektívňovanie Únie novými nástrojmi; riešiť ťažkopádnosť rozhodovania

Sme rodina

Pravidlá; rovnaký meter

SaS

Subsidiarita; prehĺbenie v oblastiach, kde majú najvyššiu pridanú hodnotu, flexibilita
spolupráce

Smer-SD

Bez odpovede

SNS

Proti presunu ďalších kompetencií na spoločné inštitúcie; potreba bližšie
nešpecifikovanej reformy EÚ

Postoje strán k vybraným otázkam

áno
Posilňovanie kompetencií
EÚ za určitých okolností
je možné
Posilniť nástroje EÚ na
kontrolu právneho štátu
Podmienenie eurofondov
dodržiavaním princípov
právneho štátu
Prechod
z jednomyseľnosti
na hlasovanie
kvalifikovanou väčšinou
v špecifických oblastiach
spoločnej zahraničnej
politiky EÚ

nie

ani-ani

bez odpovede

11

SLOVENSKO A EUROVOĽBY 2019

Právny štát
Posilnenie kompetencií EÚ na kontrolu právneho štátu

Progresívna aliancia
socialistov
a demokratov

strany bez príslušnosti

k frakcii
Príslušnosť slovenských politických
strán k politickým frakciám
v Európskom
parlamente
Inštitucionálna garancia právneho
štátu
aj za cenu zmeny európskych

Most-Híd

zmlúv

Skupina európskych
konzervatívcov
a reformistov

Európa slobody
a priamej demokracie

KDH

Weberov plán – nezávislé
hodnotenie všetkých,
(čiastočná) automatika
Európska ľudová
Európa národov
strana
Aliancia liberálov a slobody
sankcií
a demokratov pre

ĽSNS

Nie, EÚ sa nemá miešať do vnútorných záležitostí štátov

OĽaNO

Súčasný stav postačuje

PS/Spolu

Podoba Weberovho plánu

Sme rodina

Súčasný stav; pravidlá majú platiť pre všetkých vo všetkom; nie
vyhrážanie sa krajinám a nechať si „brnkať si po nose“

SaS

Kroky inštitúcií EÚ voči štátom musia byť precízne a objektívne
odôvodnené, nemalo by slúžiť na kritiku legitímnych politík (migrácia)

Smer-SD

Status quo, ďalšie nástroje nie sú želateľné, lebo to len posilňuje dané
OĽaNO
Most-Híd
vlády

Európu

Smer-SD

SNS

Progresívna aliancia
socialistov
a demokratov

strany bez príslušnosti
k frakcii

Príslušnosť slovenských politických
strán k politickým frakciám
v Európskom parlamente

Sloboda a solidarita

KDH

Progresívne
Slovensko

Sme rodina Slovenská národná
strana

ĽSNS

Žiadne nové kompetencie, sankcie podľa čl. 7 ods. 1 Lisabonskej zmluvy
majú byť krajným riešením
SPOLU-OD

Podmienenie čerpania eurofondov dodržiavaním princípov právneho štátu
Skupina európskych
konzervatívcov
a reformistov

Európa slobody
a priamej demokracie

Európska ľudová
Európa národov
strana
Aliancia liberálov a slobody
a demokratov pre
Európu

Most-Híd

Pozície k tvoriacemu sa Úradu
Proti zastaveniu eurofondov
pre dôvody,
ktoré
občania nespôsobili; ide
európskeho
prokurátora
(EPPO)
o „vychovávanie občanov“ s cieľom zmeny ich politických preferencií

KDH

Ambivalentný postoj, iba za podmienky jasného zadefinovania
parametrov
podporujú Európsku

ĽSNS

tvorí
Nie, vnímajú
to ako prostriedok nátlaku

prokuratúru tak, ako sa

OĽaNOSmer-SD

Sloboda a solidarita

KDH

PS/Spolu

Progresívne
Slovensko

Sme rodina Slovenská národná
strana

ĽSNS

Sme rodina
SaS

Nie, „ľudia nemôžu za to, akú majú vládu“
podporujú rozšírenie
jej právomocí

Prípustné len ako krajná možnosť
Nie

OĽaNO

nepodporujú

Prípustné len ako krajná možnosť

Most-Híd

Smer-SD

Nie, duplicitné k článku 7; spája nesúvisiace politiky

SNS

Bez odpovede
SPOLU-OD

Má stáť na čele EPPO Laura C. Kovesiová?

Pozície k tvoriacemu sa Úradu
európskeho prokurátora (EPPO)

podporujú Európsku
prokuratúru tak, ako sa
tvorí

áno

nie

bez názoru / neznáme

podporujú rozšírenie
jej právomocí

nepodporujú

Má stáť na čele EPPO Laura C. Kovesiová?

áno

nie

bez názoru / neznáme

Pozície k spoločnej
daňovej politike a sociálnym politikám

zachovanie plných (národných) kompetencií v oblasti daňovej
politiky

SNS
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Sociálna politika

Fungovanie a kompetencie
úradu európskeho
prokurátora (EPPO),
Strana
Hlavné návrhy
podpora Laury C. Kövesiovej na post hlavnej
európskej prokurátorky.
európske sociálne minimum pre rodičov, minimálna

rodičovská dovolenka , európske štandardy v sociálnej
starostlivosti, európska podpora pre odstraňovanie bariér
pre telesne postihnutých, prísnejšie tresty za násilie
na ženách
Rozšírenie právomocí EPPO na vyšetrovanie korupcie na úrovni

Most-Híd

Most-Híd

členských štátov aj v inštitúciách EÚ, boj proti terorizmu, obchodovaniu

s drogami a zbraňami a pašovaniu ľudí
rodinná politika, rodinné podniky

KDH

KDH
ĽSNS
OĽaNO

Podporuje ďalšie kompetencie, ak by išlo o bezpečnosť občanov /
podporuje Kövesiovú

ĽSNS

?

OĽaNO

podpora rodín, flexibilné pracovné
úväzky
Podporuje
súčasný stav (mohol to zabezpečovať radšej OLAF)/

Proti vmiešavaniu do vnútorných záležitostí, ako je vyšetrovanie
trestných vecí, no EPPO explicitne neodmietli.
podporuje Kövesiovú

PS/Spolu

PS / SPOLU

Sme rodina

Sme rodina

rovnaká ochrana sociálnych
práv naprieč
Európu,
Rozšírenie
kompetencií
na vyšetrovanie závažných trestných činov
rovnosť mužov a žien

s nadnárodným presahom (colné, pranie špinavých peňazí, daňové,
terorizmus, organizovaný zločin) / podporuje Kövesiovú

?

SaS

Skôr nepodporuje EPPO , ale podporuje Kövesiovú
Podporuje EPPO vo vznikajúcej podobe / podporuje Kövesiovú

Smer-SD
SNS

Fungovanie eurozóny

Podporuje EPPO v súčasnej podobe / Kövesiovú explicitne nepodporuje;
treba brať ohľad na rumunské námietky

SaS

?

Smer-SD

vyplácanie rovnakých miezd v nadnárodných firmách v EÚ,
európska minimálna mzda, materská dovolenka, práva
zamestnancov, gender pay gap

SNS

vytvorenie nástroja / mechanizmu pre vyrovnanie výšky miezd /
dôchodkov v EÚ

Bez odpovede

Reforma eurozóny, postoje k euru
Strana

Hlavné návrhy
Most-Híd

?

KDH

posilňovanie spolupráce, dodržiavanie pravidiel,
posilnenie fiškálnej kapacity eurozóny

ĽSNS

obnovenie slovenskej koruny

OĽaNO

na pravidlá majú dohliadať nezávislé rozpočtové
rady, zavedenie riadeného bankrotu , banková
a kapitálová únia

PS / SPOLU

banková a kapitálová únia, Európska rozpočtová
rada, Európsky minister financií, rozpočet pre
eurozónu so stabilizačnou funkciou

Sme rodina

Európska centrálna banka by mala dať viac
právomocí národným centrálnym bankám

SaS

nie spoločné ručenie za dlhy, odmietanie vykupovania dlhopisov
štátov ECB, automatické sankcie

Smer-SD

SNS

dodržiavanie pravidiel

?

Budúcnosť rozširovania EÚ: ktoré krajiny
majú / nemajú byť členmi EÚ
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Postoje v oblasti migrácie

Most-Híd

Prijímanie národná kompetencia, spoločná
ochrana vonkajších hraníc, posilnenie
Frontexu

KDH

Posilnenie Frontexu, aj kompetenčne

ĽSNS (program 2016)

Odmietanie prerozdeľovania migrantov
i akéhokoľvek prijímania migrantov,
vyhostenie už prijatých migrantov.
Posilňovanie vonkajších, a ak to bude
potrebné aj vnútorných hraníc v EÚ.

OĽaNO
PS/Spolu

Postoje k vybraným politikám –
dane, sociálne politiky, životné prostredie

Pozície k spoločnej
daňovej politike a sociálnym politikám

Daňová politika
Strana

Technologické a personálne posilnenie
vonkajšej hranice.
Frontex – zdroje a mandát, efektívna
a spravodlivá reforma Dublinského
nariadenia, rozhodnutia o udelení azylu
v národných rukách

Sme rodina

Ochrana hraníc, finančná a personálna pomoc
od štátom, ktoré čelia tlaku

SaS

Spoločná zodpovednosť za ochranu hranice;
azylová a migračná politika má ostať
u členských štátov; posudzovanie práva na
azyl mimo EÚ

Smer-SD

Kopíruje oficiálnu pozíciu strany

SNS

Odmietanie kvót, silnejšia ochrana
Schengenskej hranice, azylová a migračná
politika v národných kompetenciách

Hlavné návrhy
Most-Híd

proti zavádzaniu nových daní, ale za zavedenie
environmentálneho cla

KDH

žiadne nové dane, dobrovoľná harmonizácia
daňových základov pre firmy

ĽSNS

?

OĽaNO

?

PS / SPOLU

environmentálna daň, digitálna daň (ako zdroje
európskeho rozpočtu)

Sme rodina

?

SaS

zachovanie národnej suverenity v daňovej oblasti

Smer-SD

harmonizácia daňových základov, znížené hranice DPH, zákaz
schránkových firiem na projektoch EÚ

SNS

zachovanie plných (národných) kompetencií v oblasti daňovej
politiky

Sociálna politika
Strana

Hlavné návrhy
Most-Híd

európske sociálne minimum pre rodičov, minimálna
rodičovská dovolenka , európske štandardy v sociálnej
starostlivosti, európska podpora pre odstraňovanie bariér
pre telesne postihnutých, prísnejšie tresty za násilie
na ženách

KDH

rodinná politika, rodinné podniky

ĽSNS

?

OĽaNO

podpora rodín, flexibilné pracovné úväzky

PS / SPOLU

rovnaká ochrana sociálnych práv naprieč Európu,
rovnosť mužov a žien

Sme rodina

?

SaS

?

Smer-SD

vyplácanie rovnakých miezd v nadnárodných firmách v EÚ,
európska minimálna mzda, materská dovolenka, práva
zamestnancov, gender pay gap

SNS

vytvorenie nástroja / mechanizmu pre vyrovnanie výšky miezd /
dôchodkov v EÚ

Reforma eurozóny, postoje k euru
Strana

Hlavné návrhy
Most-Híd

?

KDH

posilňovanie spolupráce, dodržiavanie pravidiel,
posilnenie fiškálnej kapacity eurozóny
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Najdôležitejšie environmentálne témy v európskej politike

Most-Híd

rodičovská dovolenka , európske štandardy v sociálnej
starostlivosti, európska podpora pre odstraňovanie bariér
pre telesne postihnutých, prísnejšie tresty za násilie
na ženách

KDH

rodinná politika, rodinné podniky

ĽSNS

?

OĽaNO

podpora rodín, flexibilné pracovné úväzky

SLOVENSKO A EUROVOĽBY 2019

PS / SPOLU

rovnaká ochrana sociálnych práv naprieč Európu,

Most-Híd

rovnosť
mužovvody;
a žien EU fondy na zavlažovacie
Boj proti odpadom, ochrana
pitnej
systémy a ochranu pred povodňami

KDH

Obmedzovanie plastov; sprísnenie emisných štandardov

ĽSNS

Bez odpovede

OĽaNO

Cez podporu vedy a inovácií

PS/Spolu

vyplácanie rovnakých
miezd vovzdušia;
nadnárodnýchkoniec
firmách vdotácií
EÚ,
BezuhlíkováSmer-SD
a cirkulárna ekonomika;
ochrana
európska minimálna mzda, materská dovolenka, práva
zamestnancov,
gender pay gap
na fosílne palivá; predchádzanie
znečistenia
vôd; 5 % bezzásahová zóna;
zákaz palmového oleja v biopalivách
vytvorenie nástroja / mechanizmu pre vyrovnanie výšky miezd /

Sme rodina

Zdôrazňovanie konkurencieschopnosti - EÚ by mohla robiť menej

SaS

Opatrenia s ohľadom na rozdielny ekonomický vývoj; princíp
znečisťovateľ platí; EÚ má riešiť len cezhraničné aspekty

Smer-SD

Enviro-reštrikcie musia sprevádzať podporné opatrenia; dotovanie
Reforma eurozóny, postoje k euru
elektromobilov; odpadové
hospodárstvo, ochrana vôd, obmedzovanie plastov

SNS

Bez odpovede

Sme rodina

?

SaS

?

SNS

dôchodkov v EÚ

Strana

Rozpočet EÚ – zameranie výdavkov a príjmy

Hlavné návrhy

Most-Híd

?

KDH

posilňovanie spolupráce, dodržiavanie pravidiel,
posilnenie fiškálnej kapacity eurozóny

ĽSNS

obnovenie slovenskej koruny

OĽaNO

rady, zavedenie riadeného bankrotu , banková
a kapitálová únia

Most-Híd

-

KDH

Zachovanie kohézie, zvýšenie na vzdelávanie a ochranu vonkajšej
hranice; nie vlastným zdrojom
rozpočtu
EÚ nezávislé rozpočtové
na pravidlá
majú dohliadať

ĽSNS

Bez odpovede

OĽaNO

PS / SPOLU
rada, Európsky
minister financií,
rozpočet spravodlivá
pre
Udržanie eurofondov;
dopravná
infraštruktúra
a inovácie;
SPP

PS/Spolu

Nové, strategicky dôležitéEurópska
oblasticentrálna
a také,banka
ktoré
krajinám prinášajú ďalší
by mala dať viac
Sme rodina
právomocí
národným daň
centrálnym
bankámzdroje
rozvoj; environmentálna
alebo
digitálna
ako nové

Sme rodina

Poľnohospodárske
dotácie;
zastaviťručenie
plytvanie
nie spoločné
za dlhy, odmietanie vykupovania dlhopisov
SaS

SaS

Zoštíhlenie rozpočtu, žiadne vlastné zdroje, eurofondy podľa hodnoty za
peniaze, odstránenie
diskriminácie
rámci SPP kým nedôjde k zrušeniu
dodržiavanievpravidiel
Smer-SD

Smer-SD

Politika súdržnosti; vlastne zdroje nepriechodné

SNS

SNS
Bez odpovede

banková a kapitálová únia, Európska rozpočtová
eurozónu so stabilizačnou funkciou

štátov ECB, automatické sankcie

?

Rozširovanie EÚ a zahraničná politika
Budúcnosť rozširovania EÚ: ktoré krajiny
majú / nemajú byť členmi EÚ
Majú byť členom

Strana

Nemajú byť členom

Srbsko, Čierna Hora,
pri ostatných sú opatrní

Turecko

KDH

všetky krajiny západného
Balkánu/Moldavsko/UA

Turecko

ĽSNS

?

neeurópske krajiny,
napr. Turecko a Izrael

Ukrajina, záp. Balkán
(najmä Srbsko)

Turecko

Čierna Hora, Srbsko,
podpora ambícií Moldavska,
Gruzínska, Ukrajiny

Turecko
(prerušiť rokovania)

?

?

žiadne ďalšie rozširovanie
kým sa EÚ nereformuje

žiadne ďalšie rozširovanie
kým sa EÚ nereformuje

?

?

Srbsko, krajiny západného
Balkánu

?

Most-Híd

OĽaNO

PS / SPOLU

Sme rodina

SaS

Smer-SD

SNS

Ukrajina
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Smer-SD

SNS

kým sa EÚ nereformuje

kým sa EÚ nereformuje

?

?

Srbsko, krajiny západného
Balkánu

?
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Sankcie proti Rusku

Ukrajina
Mala by dostať perspektívu pre vstup do EÚ?

áno

nie

bez názoru / neznáme

áno

nie

ani-ani

AKTIVITA POSLANCOV
EURÓPSKEHO PARLAMENTU V LEGISLATÍVNOM
OBDOBÍ 2014-2019
Sankcie proti Rusku

áno

nie

ani-ani

Doplnkom analýzy volebných programov je porovnanie
aktivity súčasných poslancov EP zo Slovenska, v rokoch
2014-2019. Meranie aktivity a vplyvu poslancov, či politických skupín, v parlamente predstavuje metodologický problém. Je niekoľko faktorov, ktoré možno použiť: od
počtu vystúpení, cez účasť vo „víťazných koalíciách“ v hlasovaniach, po počet legislatív, ku ktorým bol daný poslanec spravodajcom, a pod.
Každý ukazovateľ však popisuje len časť legislatívnej práce. Naviac, rozsah aktivít poslancov Európskeho parlamentu je podstatne širší. Zahŕňa prácu v delegáciách,
v rámci politických skupín, stretnutia s voličmi a záujmovými skupinami, neformálne stretnutia, atď. Metodika,
ktorá by chcela pokryť všetky tieto aktivity, by bola extrémne komplexná. Narážala by na nedostatočný prístup
k dátam, ktorý by prakticky znemožňoval komparáciu.
Naša analýza vychádza z počtu pozmeňujúcich návrhov,
ktoré k vybranej legislatíve predložili poslanci a politické skupiny (aktivita), a podielu schválených návrhov na
celkovom počte predložených (efektívnosť). Dáta získané z oficiálnych online dostupných zdrojov Európskeho
parlamentu sú spracované nástrojom AMWatch. Podrobnejšie informácie k metodike sa nachádzajú v závere tejto
časti.

Porovnanie legislatívnych aktivít
slovenských europoslancov 2014-2019
• Celkový počet predložených pozmeňujúcich návrhov
– absolútny a vážený
• Efektívnosť predkladaných pozmeňujúcich návrhov
• Hlavné koalície – s kým spolupracovali slovenskí europoslanci pri predkladaní pozmeňujúcich návrhov
• Tematické priority – v ktorých témach / pri ktorých legislatívach boli slovenskí europoslanci najaktívnejší

Aktivita
Aktivitu poslancov sme merali na základe troch samostatných metrík:
• Spravodajcovia v zodpovednom výbore EP (správy) a v ďalších výboroch, ktoré sa k legislatíve vyjadrovali (pozície).
• Celkový počet podaných pozmeňujúcich návrhov bez ohľadu na to, či šlo o individuálne, alebo kolektívne návrhy.
• Vážený počet pozmeňujúcich návrhov, ktorý berie do úvahy, či šlo o individuálne podaný pozmeňujúci návrh, alebo
kolektívny (v tom prípade sa návrh „delí“ medzi spoluautorov).
Spravodajcom k najvyššiemu počtu správ / pozícií bol Eduard Kukan (spolu 9 správ / pozícií). Ivan Štefanec a Branislav Škripek boli spravodajcom k piatim správam / pozíciám. Výsledky zhŕňa nasledujúca tabuľka.
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POZÍCIE

SPOLU SPRÁVY + POZÍCIE
Eduard Kukan (EPP)

SPRÁVY

9

4
5

Branislav Škripek (ECR)

5

4
1

Ivan Štefanec (EPP)

5

2
3

Anna Záborská (EPP)

4

Jana Žitňanská (ECR)

4

1
3
1
3

Monika Beňová (S&D)

3

3
0

József Nagy (EPP)

2

Miroslav Mikolášik (EPP)

2

2
0
0
2

Vladimír Maňka (S&D)

1

Monika Smolková (S&D)

1

0
1
0
1

Slovenskí europoslanci podali celkovo 7 369 pozmeňujúcich návrhov. Najviac Richard Sulík (1 006), Ivan Štefanec
(990) a Pál Csáky (925). Celkové poradie zhŕňa tabuľka:
Richard Sulík (ECR)

1 006

Ivan Štefanec (EPP)

990

Pál Csáky (EPP)

925

Eduard Kukan (EPP)

834

Jana Žitňanská (ECR)

756

Anna Záborská (EPP)

647

Branislav Škripek (ECR)

641

József Nagy (EPP)

534

Monika Beňová (S&D)

315

Monika Smolková (S&D)

219

Miroslav Mikolášik (EPP)

215

Vladimír Maňka (S&D)

148

Boris Zala (S&D)

139

CELKOM

7 369

Ak berieme do úvahy vážený počet pozmeňujúcich návrhov (kolektívny pozmeňujúci návrh sa „delí“ medzi spoluautorov), najaktívnejším je Eduard Kukan, nasledovaný
Ivanom Štefancom a Richardom Sulíkom.

Eduard Kukan (EPP)

472,1

Ivan Štefanec (EPP)

436,2

Richard Sulík (ECR)

422,2

Jana Žitňanská (ECR)

353,1

Anna Záborská (EPP)

289,1

Pál Csáky (EPP)

280,0

Branislav Škripek (ECR)

226,3

József Nagy (EPP)

159,0

Monika Smolková (S&D)

126,2

Boris Zala (S&D)

106,6

Ostatní

206,3

CELKOM

3 077,1

Efektívnosť
V prípade slovenských europoslancov neexistuje jasná korelácia medzi počtom podaných pozmeňujúcich návrhov
a mierou ich úspešnosti. Relatívne vysokú (viac ako 20 %)
mieru efektívnosti mali poslanci s veľkým počtom pozmeňujúcich návrhov (Kukan, Štefanec), aj ich kolegovia, ktorí
boli v tomto hodnotení aktívnosti na chvoste (Mikolášik,
Maňka).
Nízku schopnosť presadiť pozmeňujúce návrhy mali
B. Zala, či M. Beňová, ktorí ich predložili malé množstvo,
aj P. Csáky, ktorý bol v tejto časti práce poslanca aktívny.
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PORADIE

EUROPOSLANKYŇA /
EUROPOSLANEC

MIERA EFEKTÍVNOSTI

CELKOVÝ POČET
POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

1

Miroslav Mikolášik (EPP)

27,9%

215

2

Vladimír Maňka (S&D)

25,0%

148

3

Eduard Kukan (EPP)

22,7%

834

4

Monika Smolková (S&D)

22,4%

219

5

Ivan Štefanec (EPP)

21,2%

990

6

Richard Sulík (ECR)

16,5%

1006

7

Branislav Škripek (ECR)

14,2%

641

8

Jana Žitňanská (ECR)

13,1%

756

9

Anna Záborská (EPP)

12,7%

647

10

József Nagy(EPP)

10,3%

534

11

Pál Csáky (EPP)

9,2%

925

12

Boris Zala (S&D)

8,6%

139

13

Monika Beňová (S&D)

2,2%

315

Koalície
Slovenskí europoslanci podávali mnoho pozmeňujúcich návrhov spoločne

s kolegami z iných krajín. Početnosť
takýchto koalícií ovplyvňuje veľkosť
danej krajiny (a teda počet poslancov
z nej v EP), ale aj geografická blízkosť

– v prvej päťke sa umiestnilo Poľsko,
Česká republika aj Maďarsko.
S kým spolupracujú slovenskí europoslanci? Podľa krajiny

KRAJINA

POČET SPOLUPRÁC

PODIEL NA CELKOVOM

Taliansko

2 082

10,7%

Nemecko

1 951

10,0%

Poľsko

1 793

9,2%

Maďarsko

1 339

6,9%

Česká republika

1 299

6,7%

Spojené kráľovstvo

1 287

6,6%

Španielsko

1 262

6,5%

Rumunsko

967

5,0%

Francúzsko

962

4,9%

Belgicko

711

3,6%

Ostatné

5 877

30,1%

CELKOM

19 530

100,0%

Z jednotlivých poslancov spolupracovali Slováci najčastejšie s českým

europoslancom Tomášom Zdechovským (EPP), maďarskou europoslan-

kyňou Kingou Gál (EPP) a Barbarou
Matera (EPP) z Talianska.

EUROPOSLANEC / EUROPOSLANKYŇA

POČET SPOLUPRÁC

PODIEL

Tomáš Zdechovský (Česko, EPP)

606

3,1%

Kinga Gál (Maďarsko, EPP)

371

1,9%

Barbara Matera (Taliansko, EPP)

347

1,8%

Elissavet Vozemberg-Vrionidi (Grécko, EPP)

332

1,7%

Anna Maria Corazza-Bildt (Švédsko, EPP)

319

1,6%

Jussi Halla-Aho (Fínsko, ECR)

301

1,5%

Angel Dzhambazki (Bulharsko, ECR)

283

1,4%

Anders Primdahl Vistisen (Dánsko, ECR)

279

1,4%

Roberta Metsola (Malta, EPP)

276

1,4%

Artis Pabriks (Lotyšsko, EPP)

274

1,4%

Ostatní

16142

82,7%

CELKOM

19530

100,0%
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Témy
Ak by sme záujem europoslancov o témy hodnotili na základe počtu predložených pozmeňujúcich návrhov, euro-
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poslanci / europoslankyne zo Slovenska sa najviac angažovali v téme rešpektovania základných práv v EÚ v rokoch 2013-2014, kontroly vlastníctva zbraní a udeľovanie
medzinárodnej ochrany občanom krajín mimo EÚ (Dublinské nariadenie).

LEGISLATÍVA

POSLANEC / POSLANKYŇA

POČET
POZMEŇUJÚCICH
NÁVRHOV

Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii (2013-2014)

Celkom

728

Monika Beňová (S&D)

224

Pál Csáky (EPP)

220

József Nagy (EPP)

158

Jana Žitňanská (ECR)

76

Branislav Škripek (ECR)

48

Anna Záborská (EPP)

2

Celkom

580

Richard Sulík (ECR)

165

Branislav Škripek (ECR)

164

Eduard Kukan (EPP)

116

Ivan Štefanec (EPP)

116

Boris Zala (S&D)
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Celkom

473

Anna Záborská (EPP)

112

József Nagy (EPP)

95

Pál Csáky (EPP)

95

Jana Žitňanská (ECR)

55

Richard Sulík (ECR)

53

Monika Smolková (S&D)

24

Vladimír Maňka (S&D)

24

Branislav Škripek (ECR)

15

Kontrola získania a vlastnenia zbraní

Kritériá a mechanizmy určenia členského štátu zodpovedného za
preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu predloženej v jednej
z členských krajín občanom tretej krajiny, alebo osobou bez štátnej
príslušnosti (Dublinské nariadenie)

Nižšie sa umiestnili legislatívne návrhy týkajúce sa migrácie,
elektronickej komunikácie, vysielaných pracovníkov a pod.
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Metodologická poznámka
Ako už bolo spomínané, naše porovnanie vychádza z prepočtov AMWatch. AMW spracováva dáta z Parltrack, Európskeho parlamentu a vlastných kompilácií. Analyzuje
legislatívny vplyv členov Európskeho parlamentu a ich
skupín. Obsahuje všetky legislatívne pozmeňujúce návrhy
Európskeho parlamentu od roku 2009 do súčasnosti (január 2019, viac ako pol milióna). S využitím multifaktoriálnej analýzy s prispôsobiteľnými premennými dokáže
merať vplyv vo vybraných legislatívnych oblastiach.
Meranie vplyvu individuálnych poslancov a skupín vychádza zo správ relevantných výborov a porovnania s finálnym textom legislatívy, ktoré ukáže, či bol daný pozmeňujúci návrh prijatý, alebo nie.
V prvom kroku autori analyzujú oficiálnu správu príslušného výboru, ktorá obsahuje aj informácie o hlasovaní
o legislatívnom návrhu. V niektorých prípadoch správa
explicitne vymenúva pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté. V mnohých však takýto zoznam chýba a je potrebné
pristúpiť k analýze textu.
Pri analýze sa porovnáva text všetkých pozmeňujúcich návrhov s textom prijatej legislatívnej správy, so zameraním
na navrhnutú zmenu – v texte oficiálnych dokumentov
Európskeho parlamentu je zvýraznená -, pričom sa skúma, či:
• sa navrhnuté slovo alebo text zhodujú s finálnych textom legislatívnej správy, ALEBO
• navrhnuté slov alebo text sú zahrnuté do finálneho
textu legislatívnej správy, ALEBO
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• navrhnuté slovo alebo text mali vplyv na finálny text
legislatívnej správy. Táto časť analýzy nie je plne automatizovaná, ale vykonaná expertom, ktorý/ktorá
rozhodne, či pozmeňujúci návrh ovplyvnil výsledný
legislatívny text.
Ak je splnený ktorýkoľvek z predchádzajúcich bodov, pozmeňujúci návrh je považovaný za prijatý. Každému pozmeňujúcemu návrhu je tak pridelená binárna premenná
(0-1), miera efektívnosti je určená vydelením počtu prijatých pozmeňujúcich návrhov počtom celkovo predložených pozmeňujúcich návrhov (u individuálneho poslanca,
či skupiny poslancov).
Výber prístupu bol motivovaný troma dôvodmi:
• Európsky parlament má v štruktúre inštitúcií EÚ
kľúčové postavenie kolegislátora. Práve prostredníctvom neho sa najpriamejšie realizuje vplyv EP ako inštitúcie, politických skupín, a individuálnych poslancov na život občanov v EÚ.
• Európsky parlament nemá formálne právo legislatívnej iniciatívy. Politické skupiny a poslanci spoluvytvárajú európsku legislatívu najmä prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Úspešnosť v ich presadzovaní
následne ilustruje vplyv konkrétneho poslanca, či
skupiny, na danú legislatívu. Neformálne rokovania
v rámci skupín, či medzi nimi, stretnutia so záujmovými skupinami atď. v konečnom dôsledku smerujú
k cieľu presadiť do legislatívy konkrétny návrh.
• Dôležitým faktorom je dostupnosť dát. Európsky parlament poskytuje (v spracovateľnej forme) dáta o pozmeňujúcich návrhoch, výsledkoch hlasovania a pod.
V niektorých prípadoch však môžu byť údaje nekompletné, či zastarané.

ZÁVERY
• Aj tie strany, ktoré spísali svoje priority /programy vo
volieb do Európskeho parlamentu 2019, zvolili skôr
formu náhodne pospájaných akcentov, preferencií
a tém, než koherentnú a ucelenú predstavu o podobe
pre EÚ. (Most-Híd, KDH, OĽaNO, Smer-SD). Výnimkou je SaS so svojim aktualizovaným manifestom slovenského eurorealizmu a program PS/Spolu. Zvyšné
zo sledovaných strán (SNS, K-ĽSNS, Sme rodina – BK)
program ani priority spísané nemajú.

roko-chápanej bezpečnosti (obranné spôsobilosti,
obranná spolupráca, dezinfomácie, kyberbezpečnosť,
terorizmus) a zahraničnopolitického výtlaku únie.
V oblasti bezpečnosti nikto netematizuje európsku
armádu, PS/Spolu ale hovorí o Stálom strategickom
veliteľstve EÚ. V zahraničnopolitickej oblasti je relatívne rozšírená ochota vzdať sa práva veta v niektorých zahraničnopolitických rozhodnutiach na
úrovni EÚ.

• Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu
nemajú jednu veľkú kľúčovú tému. Pre väčšinu strán
ňou nie je ani migrácia. Hoci sa v programoch spomína, je to len v rovine prihlásenia sa k už realizovaným
opatreniam a/alebo dôrazom na ochranu vonkajšej
hranice. Výnimkou sú strany Sme rodina a K-ĽSNS
a čiastočne SNS, ktoré migráciu tematizujú výrazne.
Zhodou okolností sú to strany bez programových
dokumentov pre tieto voľby. Všetky strany unisono
chcú, aby azylová a migračná politika zostala národnou doménou. SaS, ktoré s témou v priebežnej komunikácii tiež narába viac, požaduje posudzovanie žiadosti o azyl mimo EÚ.

• Dodržiavanie princípov právneho štát v EÚ je téma
v hľadáčiku programov (ak existujú). Zväčša nájdeme
uznanie, že je to problém, ku ktorému je potrebné sa
postaviť. Preferované riešenie je nezávislé a depolitizované hodnotenie s nejakou podobou sankcie.

• Väčšina strán (Most-Híd, KDH, OĽaNO, PS/Spolu,
SaS, Smer-SD) reflektuje zvyšujúcu sa dôležitosť ši-

• Niektoré strany si vedia predstaviť nové inštitúcie ako
európsku spravodajskú službu (KDH, OĽaNO, zdieľanie databáz Most-Híd), „európsku FBI“ na základe
Eurojustu, (PS/Spolu, KDH), európsky minister financií (PS/Spolu), Európska rozpočtová rada (PS/Spolu,
OĽaNO)
• Platí, že najambicióznejší program smerom k EÚ má
koalícia PS/Spolu. Vyznačuje sa tiež najpriateľskejším
jazykom k EÚ. Keď sa ale pozrieme na jednotlivé politiky, aj mnohé iné strany vidia pridanú hodnotu ďal-
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šej spolupráce v rovnakých oblastiach (právny štát/
sociálne štandardy/obrana/eurozóna). Na rozdiel od
PS/Spolu toto kompenzujú explicitným vymedzením sa voči „európskemu superštátu“, „zbytočným“
novým kompetenciám, „subsidiaritou“ a pod. Najjasnejšie PS/Spolu vybočuje ambicióznosťou napr. v environmentálnych politikách.
• Najjednoznačnejšie pomenúva ako hrozbu EÚ Kotlebova ĽSNS. Paradoxne v posledných vyjadreniach
aj ona upúšťa od požiadavky na vystúpenie z EÚ.
K-ĽSNS, Sme rodina aj SNS pracujú s naratívnom
dvojakého metra, nespravodlivosti, či priamej diskriminácie alebo dokonca kolonizácie Slovenska (resp.
nových členských krajín). Zaujímavý programový
presah je medzi Smer-SD a SNS v témach Rusko ako
„dôležitý partner nie hrozba“ a „rovnaká pláca za rovnakú prácu“.
• Niektoré špecifické programové akcenty: u Mostu-Híd je to ochrana menšín, od čoho sa dá odvodiť aj
ich výrazná podpore pre kontrolu princípov právneho štátu a demokracie na európskej úrovni. OĽaNO
si prináša do európskeho programom boj s byrokraciou a snahu o nástroje transparentnosti, Smer-SD
sociálny program. SaS ako jediná hovorí o menšom
rozpočte EÚ, PS/Spolu o podpore nezávislých médií
a kultúry.

• Pokiaľ ide o personalistiku, na kandidačných listinách do eurovolieb sa rodová rovnováha oproti minulým voľbám príliš neposilnila (cca 24 %). V nami
sledovaných stranách (9 strán) z prvých troch miest
(27 miest) kandiduje 5 žien. Väčšina kandidátov má
trvalý pobyt v Bratislave, väčšina lídrov kandidátok
sú poslanci NRSR alebo EP, s výnimkou M. Šimečku
z PS/Spolu. Kandiduje len jeden predseda strany (I.
Matovič, OĽaNO), ktorý ale o mandát nemá záujem.
• Ak sa pozrieme na aktivitu súčasných slovenských
europoslankýň a europoslancov cez prizmu podávania pozmeňovacích návrhov k legislatíve, zistíme, že
ich najviac podal Richard Sulík, nasledovaný Ivanom
Štefancom a Pálom Csákym. Najviac správ a pozícií
v úlohe spravodajcu vypracoval Eduard Kukan, Branislav Škripek a Ivan Štefanec. V miere efektívnosti
(úspešnosti pozmeňovacích návrhov) vedú Miroslav
Mikolášik, Vladimír Maňka a Eduard Kukan. Slovenskí europoslanci sa najviac angažovali (opäť merané
pozmeňovacími návrhmi) v téme základných práv
v EÚ, kontroly vlastníctva zbraní a udeľovanie medzinárodnej ochrany občanom krajín mimo EÚ (Dublinské nariadenie).

Tento projekt je kofinancovaný Európskou úniou prostredníctvom
grantu Európskeho parlamentu č. COMM/SUBV/2019/M/0036.
Táto publikácia reprezentuje výlučne názory autorov.
Európsky parlament nezodpovedá za akékoľvek
použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
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