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DIGITÁLNA AGENDA PRE EURÓPU

Od roku 1995 sú informačné a komunikačné technológie (IKT) hybnou silou zvyšovania
produktivity a rastu v EÚ[1]. Pojem IKT zahŕňa široké spektrum technológií od informačných
technológií (IT) cez telekomunikácie, vysielacie médiá, všetky typy spracovania a prenosu
zvuku a obrazu až po riadiace a monitorovacie funkcie založené na sieťach. V uplynulých
troch desaťročiach sa v dôsledku technologickej konvergencie stierajú hranice medzi
telekomunikáciami, vysielaním a informačnými technológiami. Najjasnejšími príkladmi
tohto javu sú smartfóny, tablety a hybridná televízia. Hoci lineárne vysielanie je aj naďalej
hlavným prostriedkom šírenia informácií a zábavy v Európe, čoraz viac audiovizuálneho
obsahu je k dispozícii na požiadanie, zatiaľ čo prudký rast v oblasti pripojenia na internet
prostredníctvom technológie 4G (čoskoro aj 5G) a „internetu vecí“, ktorý zahŕňa pripojené
automobily, zariadenia vhodné na nosenie a snímače, čoraz viac zvýrazňuje všadeprítomnosť
internetu.

PRÁVNY ZÁKLAD

Hoci zmluvy neobsahujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa IKT, EÚ môže prijať
primerané opatrenia v rámci odvetvových a horizontálnych politík, ako sú: priemyselná politika
(článok 173 ZFEÚ), politika hospodárskej súťaže (články 101 – 109 ZFEÚ), obchodná politika
(články 206 a 207 ZFEÚ), transeurópske siete (TEN) (články 170 – 172 ZFEÚ), výskum
a technologický rozvoj a vesmír (články 179 – 190 ZFEÚ), aproximácia práva (článok 114
ZFEÚ), voľný pohyb tovaru (články 28, 30, 34 a 35 ZFEÚ), voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu
(články 45 – 66 ZFEÚ), vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport (články 165 a 166
ZFEÚ), a kultúra (článok 167 ZFEÚ). Toto všetko sú kľúčové prvky digitálnej Európy.

CIELE

Po prijatí lisabonskej stratégie[2] vznikla Digitálna agenda pre Európu[3] ako jedna zo siedmich
hlavných iniciatív stratégie Európa 2020, ktorú prijala Komisia. Bola uverejnená v máji
2010 a zameriava sa na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorú bude musieť zohrávať využívanie
IKT, ak chce Európa uspieť vo svojom úsilí o dosiahnutie stanovených cieľov do roku
2020. V stratégii Európa 2020 sa zdôraznila dôležitosť rozšírenia širokopásmového pripojenia
s cieľom podporovať sociálne začlenenie a konkurencieschopnosť v EÚ. Digitálna agenda pre
Európu stanovila v oblasti širokopásmového pripojenia tieto ciele: 1) základné širokopásmové
pripojenie pre 100 % občanov EÚ; 2) rýchle širokopásmové pripojenie do roku 2020: prístup
pre100 % občanov EÚ k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou min. 30 Mbps; 3) ultrarýchle

[1]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
[2]Cieľom lisabonskej stratégie bolo premeniť EÚ na najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu znalostnú
ekonomiku na svete, ktorá by dokázala zabezpečiť trvalo udržateľný hospodársky rast a zvýšiť počet a kvalitu
pracovných miest, ako aj sociálnu súdržnosť: pozri http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/
lisbon/article_7207_en.htm.
[3]http://ec.europa.eu/digital-agenda/

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/%20
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širokopásmové pripojenie do roku 2020: 50 % európskych domácností by malo mať pripojenie
s rýchlosťou vyššou ako 100 Mbps. Komisia 14. septembra 2016 v oznámení s názvom
Pripojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – smerom k európskej gigabitovej
spoločnosti[4] navrhla Parlamentu a Rade, aby zvážili revíziu uvedených cieľov na gigabitové
pripojenie v roku 2025 pre všetkých hlavných sociálno-ekonomických aktérov, ako sú školy,
dopravné uzly a hlavní poskytovatelia verejných služieb, ako aj digitálne intenzívne podniky.
Pri týchto rýchlostiach sa internet stáva skutočným nástrojom globálnej komunikácie, ktorý
pozostáva z vysoko interaktívnych a neustále pripojených snímačov, procesorov a pamäťových
jednotiek, ktoré možno ľahko rozšíriť. Ak sa však majú takéto ciele v oblasti pripojenia
dosiahnuť, väčšiu pozornosť bude treba venovať mobilnému a satelitnému rozmeru[5], čo sa
Komisia snaží dosiahnuť prostredníctvom svojho akčného plánu 5G pre Európu[6].

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

22. apríla 2015 Komisia v spolupráci s Globálnym monitorovacím strediskom internetovej
politiky (GIPO) spustila platformu giponet.org, ktorá má pomôcť v tom, aby bolo uplatňovanie
správy internetu demokratickejšie a používateľsky jednoduchšie[7].
V dôsledku prijatia smernice 89/552/EHS (smernica Televízia bez hraníc), aktualizovanej
smernicou 2007/65/ES (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) a regulačného rámca
pre elektronické komunikačné siete a služby (smernica 96/19/ES a jej revízie z apríla 2002
a novembra 2009), vďaka ktorým sa telekomunikačný trh od 1. januára 1998 úplne otvoril
hospodárskej súťaži, má EÚ v súčasnosti vyspelý systém používateľských práv a ochrany
spotrebiteľov, ktorý zahŕňa:
— jednotné európske číslo tiesňového volania 112 (smernica 2009/136/ES), linku na

oznamovanie nezvestných detí 116000, linku pomoci deťom 116111 a linku dôvery
(emocionálnej podpory) 116123,

— právo na zmenu prevádzkovateľa služieb pevnej alebo mobilnej siete v priebehu jedného
pracovného dňa, pričom je možné ponechať si pôvodné telefónne číslo, t. j. prenosnosť
čísla (smernica 2009/136/ES),

— nižšie ceny v oblasti elektronických komunikácií[8], ktoré povedú až k úplnému zrušeniu
poplatkov za roaming (do júna 2017)[9],

— rozsiahle základné širokopásmové pokrytie, najmä vďaka vývoju v oblasti mobilného
a satelitného širokopásmového pripojenia,

— doménu EÚ najvyššej úrovne (nariadenie (ES) č. 733/2002),

— právne predpisy o ochrane súkromia (smernica 2009/136/ES) a ochrane údajov (smernica
95/46/ES), ktoré boli ďalej zdokonalené prostredníctvom nového regulačného rámca
ochrany údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2016/680[10]);

[4]COM(2016)0588, COM(2016)0587, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182.
[5]Pozri: Štúdia s názvom Streaming and Online Access to Content and Services, pripravená pre Výbor pre vnútorný
trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu, 2014, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf, s. 31.
[6]http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17131.
[7]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance

[8]Nariadenie (EÚ) č. 531/2012, Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10.
[9]Nariadenie (EÚ) 2015/2120, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1. V júni 2015 dospeli Komisia, Parlament
a Rada k dohode, ktorú potom Parlament v októbri 2015 formálne prijal: pozri http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-15-5927_en.pdf ,a http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20151022IPR98802/End-in-
sight-for-mobile-phone-%E2%80%9Croaming%E2%80%9D-fees-and-unequal-internet-access.
[10]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=SK.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0588
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0587
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17182
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/492435/IPOL-IMCO_ET(2014)492435_EN.pdf
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/how-can-we-help-you-get-more-involved-internet-governance
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5927_en.pdf
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— online platformu na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a internetovými obchodníkmi[11].

S cieľom zlepšiť súlad medzi regulačnými postupmi jednotlivých štátov Orgán európskych
regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (pozri nariadenie (ES) č. 1211/2009)
ustanovuje spoluprácu medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou, pričom
presadzuje najlepšie postupy a spoločné prístupy a zároveň zabraňuje nejednotnej regulácii,
v súvislosti s ktorou by mohlo hroziť narušenie hospodárskej súťaže na jednotnom trhu
s telekomunikáciami. Pokiaľ ide o správu frekvenčného spektra, viacročný program politiky
rádiového frekvenčného spektra vymedzuje smerovanie politiky a ciele pre strategické
plánovanie a harmonizáciu využívania rádiového frekvenčného spektra, aby sa zabezpečilo
fungovanie vnútorného trhu v oblastiach politiky Únie zahŕňajúcich využívanie frekvenčného
spektra, ako sú elektronické komunikácie, výskum, technologický rozvoj a vesmír, doprava,
energetika a audiovizuálne politiky. V súvislosti so sieťovou a informačnou bezpečnosťou
bola na základe nariadenia (ES) č. 460/2004 zriadená Agentúra Európskej únie pre sieťovú
a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorej mandát nedávno posilnil Parlament prijatím
uznesenia zo 16. apríla 2013[12]. Od roku 1999 sa realizovalo množstvo viacročných programov
pre bezpečnejší internet. 6. júla 2016 Parlament a Rada podpísali smernicu o opatreniach na
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii.[13]

Okrem toho Parlament prijal nariadenie, ktorým sa technológia eCall stane povinnou výbavou
vo všetkých automobiloch vyrobených po apríli 2018[14].

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament podporuje rozhodnú a modernú politiku v oblasti IKT a je veľmi aktívny, pokiaľ ide
o prijímanie legislatívnych aktov v tejto oblasti. Okrem toho sa neustále snaží prispievať k tomu,
aby sa pozornosť sústreďovala na otázky týkajúce sa IKT, a to prostredníctvom prijímania
iniciatívnych správ, otázok na ústne a písomné zodpovedanie, štúdií[15], seminárov[16], stanovísk
a uznesení a takisto prostredníctvom výziev na lepšiu koordináciu úsilia jednotlivých štátov
o rozvoj celoeurópskych služieb a na podporu EÚ pre výskum a vývoj v oblasti IKT[17].
Parlament tiež pripomenul, že na dosiahnutie širokopásmového pripojenia pre všetkých občanov
EÚ je nutné využívať spektrum „digitálnej dividendy“, a zdôraznil, že je potrebné prijať ďalšie
opatrenia na zabezpečenie všadeprítomného a vysokorýchlostného širokopásmového prístupu,
ako aj digitálnej gramotnosti a zručností pre všetkých občanov a spotrebiteľov[18]. Rovnako
vyzdvihuje dôležitosť kybernetickej bezpečnosti[19] s cieľom zaistiť spoľahlivú ochranu
súkromia a ďalších občianskych slobôd v digitálnom prostredí. Parlament zároveň rozhodne
podporuje technologickú neutralitu, „neutralitu siete“ a „slobody siete“ pre európskych občanov,
ako aj opatrenia týkajúce sa prístupu alebo používania služieb a aplikácií prostredníctvom
telekomunikačných sietí na základe rešpektovania základných práv a slobôd občanov; tieto
opatrenia musia tiež zabezpečiť, aby poskytovatelia internetových služieb neznemožňovali

[11]Platforma je dostupná na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ a ďalšie informácie sú k dispozícii na
stránke: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm

[12]Prijaté texty, P7_TA(2013)0103.
[13](2013/0027(COD)), Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016,
s. 1).
[14]http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
[15]http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/0083c7a4db/Think-Tank.html#studies.
[16]http://www.europarl.europa.eu/committees/en/events.html?id=workshops#documents.
[17]Štúdia s názvom Ubiquitous Development of the Digital Single Market pripravená pre Výbor pre vnútorný
trh a ochranu spotrebiteľa Európskeho parlamentu, 2013, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
[18]Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 45.
[19]Ú. v. EÚ C 332 E, 15.11.2013, s. 22.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2013)0103
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ecall-all-new-cars-april-2018
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/sk/events-hearings.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507481/IPOL-IMCO_ET(2013)507481_EN.pdf
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používateľom prístup k obsahu a aplikáciám a/alebo využívanie služieb podľa vlastného
výberu[20].
Parlament tieto záruky systematicky konsoliduje prostredníctvom právnych predpisov. Stojí
na čele úsilia o ukončenie roamingových poplatkov a stanovenie noriem neutrality siete[21].
Parlament inicioval a dokončil dôležitú legislatívnu prácu na smernici o opatreniach na zníženie
nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí[22] a na
nariadení o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na
vnútornom trhu[23].
27. apríla 2016 bola prijatá smernica (EÚ) 2016/680[24]. Jej cieľom je zabezpečiť účinné
uplatňovanie ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov ako
základné právo. Okrem toho EP a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2016/679[25] o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Cieľom tohto
nariadenia je odstrániť: rozdrobenosť vo vykonávaní ochrany údajov v Únii, právnu neistotu
a rozšírené vnímanie verejnosti, že existujú významné riziká pre ochranu fyzických osôb, najmä
pokiaľ ide o aktivitu online.
Európsky parlament nedávno úspešne ukončil legislatívnu prácu na reforme rámca ochrany
údajov a pravidlách kybernetickej bezpečnosti (smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej
spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (2013/0027(COD)).
Parlament uskutočnil vlastné posúdenie Obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)
a následne odmietol udeliť súhlas s uzatvorením dohody v legislatívnom uznesení zo 4. júla
2012[26].
Parlament pozorne sleduje, ako Komisia postupuje s realizáciou plánu stratégie pre jednotný
digitálny trh a 16 opatrení, ktoré sa majú vykonať do konca roku 2016. 19. januára 2016
Parlament prijal iniciatívnu správu s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom
trhu (2015/2147(INI))[27]. V tejto správe sa kladie dôraz na zamedzenie neopodstatneného
geografického blokovania, potrebu trvalej ochrany spotrebiteľa pri nakupovaní online a offline,
zlepšenie cezhraničných služieb doručovania zásielok, odstránenie prekážok digitálnych
inovácií a súdržnosť režimov ochrany súkromia a údajov[28]. Parlament v súčasnosti vykonáva
rozsiahlu legislatívnu prácu v súvislosti s návrhmi predloženými v nadväznosti na stratégiu
pre jednotný digitálny trh a uznesenie s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom
trhu[29], pričom sa zaoberá otázkami, ako sú neodôvodnené geografické blokovanie[30],
cezhraničné doručovanie balíkov[31], cezhraničná prenosnosť online obsahových služieb[32],

[20]Ú. v. EÚ C 153 E, 31.5.2013, s. 128.
[21]Nariadenie (EÚ) 2015/2120, Ú. v. EÚ L 310, 26.11.2015, s. 1.
[22]Smernica 2014/61/EÚ, Ú. v. EÚ L 155, 23.5.2014, s. 1.
[23]Nariadenie (EÚ) 910/2014, Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.
[24]Smernica (EÚ) 2016/680, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.
[25]Nariadenie (EÚ) 2016/679, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
[26]Ú. v. EÚ C 349 E, 29.11.2013, s. 552.
[27]http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC
+PDF+V0//SK
[28]http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/20160114IPR09903/ep-po%C5%BEaduje-zastavenie-
geografick%C3%A9ho-blokovania-a-podporu-pre-inov%C3%A1cie.
[29]Prijaté texty, P8_TA(2016)0009.
[30]Návrh nariadenia o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie na základe štátnej príslušnosti
zákazníka, jeho miesta bydliska alebo miesta hlavnej podnikateľskej činnosti v rámci vnútorného trhu http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289.
[31]Návrh nariadenia o cezhraničnom doručovaní zásielok https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/
SK/1-2016-285-SK-F1-1.PDF.
[32]Návrh nariadenia o zaistení cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu https://
ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SK/1-2015-627-SK-F1-1.PDF.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2013/0027(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2147(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0371+0+DOC+PDF+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0009
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A52016PC0289
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-285-SK-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-285-SK-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SK/1-2015-627-SK-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SK/1-2015-627-SK-F1-1.PDF
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revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa[33], audiovizuálne mediálne
služby[34], zmluvy o online a iných predajoch tovaru na diaľku [35] a zmluvy o dodaní digitálneho
obsahu.[36]

Mariusz Maciejewski / Louis Dancourt / Boris Marschall
06/2017

[33]Návrh nariadenia o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov
na ochranu spotrebiteľa (2016/0148(COD)), http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-
revision-proposal_sk.pdf.
[34]Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých
ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich
sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb vzhľadom na meniacu sa situáciu na trhu (COM(2016)0287),
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15948.
[35]Návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na
diaľku, COM(2015)0635 final – 2015/0288(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?
qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0635.
[36]Návrh smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu, COM(2015)0634 final –
2015/0287(COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0148(COD)
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_sk.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/unfair-trade/docs/cpc-revision-proposal_sk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0635
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0288(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0634
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/0287(COD)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1450431933547&uri=CELEX:52015PC0634

	Digitálna agenda pre Európu
	Právny základ
	Ciele
	Dosiahnuté výsledky
	Úloha Európskeho parlamentu


