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Digitálne hospodárstvo a spoločnosť 

 

1.         Všeobecná spôsobilosť, angažovanosť na európskej úrovni a osobná nezávislosť 

Ktoré aspekty Vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité nato, aby ste 

sa stali komisárkou a presadzovali všeobecné európske záujmy, najmä v oblasti, za 

ktorú by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? Ako budete prispievať 

k návrhu strategického plánu Komisie? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna Vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie Vašich úloh v rámci Komisie? 

Od zavedenia stratégie pre digitálny jednotný trh uplynuli dva roky a Únia dnes prijíma 

kroky, ktorými sa snaží reagovať na zásadnú výzvu: ako premeniť digitálnu transformáciu na 

príležitosť pre naše európske hospodárstvo a spoločnosť. Musíme si byť vedomí našich 

úspechov a nášho potenciálu a musíme do nich aj naďalej investovať. Zároveň však musíme 

pomocou inovatívnych nástrojov reagovať na novú realitu a problémy. Záujmy našich 

občanov musia stáť v centre pozornosti našich politík. Premeniť existujúce digitálne prekážky 

na príležitosti, ktoré nám umožnia brániť naše hodnoty a naše zásady, sa nám podarí iba 

vďaka pravidelnému dialógu a intenzívnej spolupráci so všetkými dotknutými aktérmi. 

 

Digitálny jednotný trh je jednou z desiatich priorít predsedu Junckera. V súlade s týmito 

prioritami budem pracovať na budovaní digitálneho jednotného trhu sledujúc dva hlavné 

ciele: prispieť k rastu a investíciám a chrániť záujmy a práva občanov. To si vyžaduje, aby 

sme rýchlo a odhodlane reagovali na naliehavé výzvy, ktoré so sebou prináša neustály vývoj 

a využívanie technológií, ako aj ich zneužívanie, napríklad v podobe kybernetických útokov. 

 

Pri hľadaní riešení budem uplatňovať inovatívnu metódu práce, pričom budem čerpať zo 

svojich skúseností, ktoré som získala ako výskumná pracovníčka v rámci dvoch európskych 

projektov (EQUAL a PARENEL). Vďaka tejto práci som v podstate pochopila, aké dôležité 

je podporovať vedecký výskum, a to aj finančne, aby sme mohli spoločne zhromaždiť všetky 

údaje a zdroje, ktoré nás povedú až na vrchol technologického a vedeckého pokroku, 

čím potvrdíme európsku excelentnosť. Našou povinnosťou ako tvorcov európskych politík je 

konať, a preto sa zaväzujem, že použijem všetky nástroje a prijmem všetky opatrenia, ktoré 

budú nevyhnutné na to, aby sme tento cieľ dosiahli. 
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Ako mladá 30-ročná poslankyňa Európskeho parlamentu som si neskôr zas uvedomila, aké 

mám šťastie a aká príležitosť sa mi naskytla, aby som zviditeľnila svoju európsku víziu 

a angažovanosť. Záujmy občanov boli od samého začiatku mojou prioritou. Témy, na ktorých 

som pracovala, ma utvrdili vo význame hľadania a presadzovania zásady súdržnosti medzi 

našimi vnútornými a vonkajšími politikami. Práve táto súdržnosť musí viesť všetky naše 

kroky. 

 

Digitálna oblasť zahŕňa širokú škálu tém, ktoré si vyžadujú vypracovanie a zavedenie 

súdržných verejných politík. Ide o témy, ako napríklad digitálna stratégia a investičný plán, 

sociálny pilier, energetická únia a klíma či európska hospodárska a menová únia. Tieto témy 

sú predmetom záujmu mnohých parlamentných výborov, ktoré sa zaoberajú takými odlišnými 

výzvami, ako sú bezpečnosť našich občanov, naše základné slobody a základné práva (LIBE), 

úloha žien v oblasti informačných a komunikačných technológií a v hospodárstve (FEMM), 

dostupnosť internetu vo vidieckych oblastiach a medzigeneračné výzvy (AGRI) alebo 

napríklad aj úloha Európy vo svete (AFET), pričom som spomenula iba zopár príkladov. 

Počas svojich parlamentných mandátov som dostala príležitosť, aby som sa aktívne zapojila 

do týchto aktivít. Zaväzujem sa, že v budúcnosti budem presadzovať holistický prístup, 

v ktorého centre budú stáť občania. 

 

Všetky tieto aspekty sú súčasťou portfólia a plánujem ich zrealizovať v spolupráci 

s podpredsedom Ansipom, ako aj komisármi projektového tímu. Svoju pracovnú metódu, 

ktorá spočíva v dialógu, spolupráci a kompromise, plánujem využiť na dosiahnutie 

konkrétnych výsledkov pre občanov. Túto metódu budem využívať aj ako komisárka v rámci 

politík, ktoré mi budú zverené. 

 

V tejto súvislosti pripisujem prvoradý význam úlohe Európskeho parlamentu, ktorý je 

rovnocenný spoluzákonodarca s Radou a vynikajúci sprostredkovateľ záujmov občanov. 

Počítam s tým, že členovia Európskeho parlamentu a členské štáty budú oporou pri 

spoločnom plnení našich cieľov a zabezpečovaní účinného zavádzania politík. 

 

Literu i ducha európskych zmlúv, ako aj povinnosť konať v záujme Európskej únie som 

dodržiavala za každých okolností. Od svojho vstupu do Európskeho parlamentu som 

nezastávala žiadnu inú funkciu a nevykonávala žiadnu inú pracovnú činnosť. Zaväzujem sa, 

že hneď ako budem nominovaná, budem v rámci svojich nových funkcií vzorne dodržiavať 

povinnosti nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a funkcieschopnosti, ktoré sú stanovené 

v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie. Budem dodržiavať deontologické pravidlá uvedené vo vyššie spomínaných článkoch 

a v kódexe správania komisárov. 

 

Osobitnú pozornosť som venovala tomu, aby vyhlásenie o záujmoch stanovené v kódexe 

správania komisárov bolo riadne vyplnené a sprístupnené, a zaväzujem sa, že ho budem 

v prípade akýchkoľvek zmien aktualizovať a okamžite o tom budem informovať predsedu. 

 

Zaväzujem sa, že sa budem vyhýbať akýmkoľvek funkciám alebo situáciám, ktoré by mohli 

spochybniť moju nezávislosť, nestrannosť a funkcieschopnosť v službách Komisie. Budem sa 

snažiť obozretne vyhýbať každej situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov pri 

výkone mojich funkcií, alebo sa budem snažiť každú takúto situáciu riešiť. 
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2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu člena kolégia komisárov? V čom by podľa Vás mala 

spočívať Vaša zodpovednosť voči Parlamentu za Vaše kroky a činnosť Vašich útvarov? 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 

v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Predseda Juncker Európanom prisľúbil, že budú mať digitálny jednotný trh a že súčasne 

vnesie viac transparentnosti do celého postupu tvorby politík Komisie, čo je nevyhnutný 

predpoklad posilnenia našej verejnej legitímnosti na európskej úrovni. Tento systematický 

cieľ otvorenosti v pracovných postupoch Komisie sa oficiálne zakotvil 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Tento záväzok budem plne rešpektovať 

a zaručujem, že ho budem zohľadňovať aj vo svojom spôsobe riadenia. 

Mám v úmysle podniknúť kvalitné iniciatívy, do ktorých od samého začiatku zapojím 

všetkých dotknutých komisárov v príslušných projektových tímoch vytvorených na začiatku 

mandátu tejto Komisie, aby sa zaručilo, že sa zohľadnia všetky citlivé body, a aby sa dosiahla 

čo najlepšia vyváženosť návrhov. Tieto aspekty zahrniem do svojich pracovných postupov: i) 

aby som umožnila intenzívnejšie zapojenie Parlamentu a Rady do iniciovania, rozvoja 

a vykonávania verejných politík; ii) aby som túto spoluprácu mohla riadiť otvoreným, 

transparentným, konštruktívnym a účinným spôsobom, aby priniesla čo možno najlepšie 

výsledky; iii) aby som zaručila, že do každej podstatnej fázy budú súčasne a rovnocenne 

s Radou zapojené aj príslušné parlamentné výbory. 

Konkrétne potvrdzujem svoj záväzok, že budem podporovať pravidelný dialóg s Európskym 

parlamentom v každej etape legislatívneho postupu, a to najmä s parlamentnými výbormi 

ITRE, IMCO, JURI, CULT a LIBE, ktoré už pracujú na návrhoch predložených Komisiou. 

Okrem toho sa zaväzujem, že využijem každú politickú príležitosť, ktorá sa mi naskytne, aby 

som opätovne potvrdila dôležitosť vypracovávania kvalitných posúdení vplyvu a verejných 

konzultácií, bez ktorých by hrozilo, že politická analýza na európskej úrovni by nebola 

spoľahlivá. 

3. Priority 

Ktoré hlavné priority hodláte presadzovať v rámci portfólia, ktoré Vám bolo navrhnuté, 

zohľadňujúc dôraz na zamestnanosť, rast, investície a konkurencieschopnosť? Aký 

časový plán pripravujete na splnenie týchto priorít? Ako mienite uľahčiť prípravu 

a prijatie legislatívnych návrhov na dobudovanie digitálneho jednotného trhu? Aké 

opatrenia plánujete na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v Európe? Ako osobne 

zaručíte najvyššie možné profesionálne a etické normy, dobrú kvalitu legislatívnych 

návrhov, úplnú transparentnosť lobistickej činnosti (zameranej na Vás a Vaše útvary) 

a konzistentné a vyvážené konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami, pričom treba 

zohľadniť aj potrebu vypracúvať dôkladné posúdenia vplyvu? 

Cieľom digitálneho jednotného trhu je zabezpečiť, aby bola digitálna revolúcia zdrojom rastu, 

zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európe. Myslím si, že v súčasnej politickej situácii, 

ktorá sa nesie v znamení pochybností, ba dokonca až nedôvery niektorých našich občanov 

voči európskemu projektu, je nevyhnutné, aby sme znásobili úsilie vynakladané na plnenie 

politických priorít vytýčených od roku 2014 a aby sme urýchlene zrealizovali oznámené 
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aktivity a zabezpečili tak, aby sa konkrétne zmeny premietli čo najskôr do života občanov 

a podnikov. 

Som poctená tým, že mi bolo zverené rozmáhajúce sa portfólio, ktorému 

spoluzákonodarcovia venujú veľkú politickú pozornosť. Ako sa oznámilo v máji 2015, 

Európska komisia už predstavila 35 politických iniciatív (z toho 21 bolo legislatívnych), ktoré 

už priniesli hmatateľný úspech. Niektoré z nich môžem použiť ako príklad, aby som ukázala 

občanom a podnikom prínosy našich politík: zrušenie roamingových poplatkov, prenosnosť 

obsahu v celej Únii, prerozdelenie pásma 700 MHz pre vysokorýchlostnú konektivitu, 

iniciatíva „WiFi4EU“, ktorej cieľom je podporiť inštalovanie bezplatných verejných WiFi 

hotspotov v miestnych komunitách na celom území EÚ, a rámec autorských práv, ktorým sa 

v EÚ vykonáva Marrákešská zmluva, ktorá nevidiacim a zrakovo postihnutým osobám 

umožní lepší prístup ku knihám a tlačeným materiálom. 

Napriek tomu nás ešte čaká veľa práce, pokiaľ chceme napredovať aj v ďalších legislatívnych 

spisoch. Predovšetkým musíme dosiahnuť politické dohody so spoluzákonodarcami 

v súvislosti s návrhmi, ktoré sa týkajú kódov elektronických komunikácií, reformy autorských 

práv, audiovizuálnych mediálnych služieb a neopodstatneného geografického blokovania. 

Som presvedčená, že vďaka svojim skúsenostiam z Európskeho parlamentu a posilnenej 

spolupráci medzi Parlamentom a Radou pri prebiehajúcich legislatívnych rokovaniach sa 

podarí dodržať časový plán stanovený predsedami Európskej komisie, Európskeho 

parlamentu a Rady. 

Ako sa oznámilo počas preskúmania stratégie pre digitálny jednotný trh v polovici jej trvania, 

pripravím nové iniciatívy, ktoré budú zamerané na oblasti týkajúce sa kybernetickej 

bezpečnosti, spravodlivosti vzťahov medzi platformami a podnikmi, ktoré pôsobia na týchto 

platformách, cezhraničnej voľnej výmeny údajov, ktoré nemajú osobný charakter, 

a dostupnosti a opakovaného používania verejných údajov alebo údajov získaných 

financovaním z verejných zdrojov. 

Je nevyhnutné, aby európsky nástroj prevencie kybernetických útokov a boja proti nim 

fungoval lepšie a aby okrem iného chránil európske inštitúcie a európske politické postupy. 

Preto do budúceho septembra vykonám preskúmanie stratégie EÚ v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti a predložím návrh nového mandátu Agentúry Európskej únie pre sieťovú 

a informačnú bezpečnosť, aby sme mohli lepšie reagovať na nové výzvy súvisiace s rastúcim 

rizikom kybernetických útokov. Komisia bude pracovať aj na návrhoch doplňujúcich opatrení 

týkajúcich sa kybernetických noriem, ako aj certifikácie a označovania, aby sa posilnila 

bezpečnosť pripojených zariadení. 

Osobitnú pozornosť budem venovať výzvam, ktoré pre našu európsku spoločnosť a jej 

sociálny model predstavuje digitálna transformácia. Na jednej strane musíme dbať na to, aby 

digitálne inovácie prinášali maximálne výhody pre všetkých našich spoluobčanov a aby sa 

popritom dodržiavali európske demokratické a sociálne hodnoty. Na druhej strane je našou 

povinnosťou, aby sme občanom a podnikom pomohli zvládnuť obdobie prechodu na digitálne 

hospodárstvo a spoločnosť, a to najmä pomocou programov vzdelávania a odbornej prípravy 

a prostredníctvom lepšej spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o systémy sociálnej 

ochrany. Nakoniec treba poznamenať, že moderné, flexibilné a interoperabilné úrady 

a verejné služby sú kľúčom k otvorenému, účinnému a inkluzívnemu digitálnemu 

hospodárstvu. V tejto súvislosti budem ďalej rozvíjať existujúce opatrenia v oblasti 

interoperability a pokračovať v ambicióznom programe na podporu digitalizácie verejnej 

správy. 

Aby som čo najlepšie pripravila legislatívne podklady a uľahčila prijatie legislatívnych 

návrhov v nadchádzajúcich mesiacoch, budem sa opierať o svoje skúsenosti z Európskeho 
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parlamentu a budem sa spoliehať na svoje schopnosti pracovať s rôznymi partnermi, ako aj na 

svoj zmysel pre počúvanie ostatných a vedenie dialógu, vďaka čomu sa budem môcť aktívne 

zapojiť do tímovej práce v Komisii, a najmä do projektového tímu pre „digitálny jednotný 

trh“, ktorému predsedá podpredseda Ansip. 

Chcem jasne deklarovať svoju vôľu dodržiavať najvyššie normy kvality pri príprave 

nadchádzajúcich krokov, najmä pokiaľ ide o legislatívne návrhy alebo verejné výdavky. 

Zaväzujem sa, že budem do písmena dodržiavať normy stanovené v rámcovej dohode 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ako aj 

v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Ide o kľúčový prvok, ktorý má 

rozhodujúci význam z hľadiska kvality návrhov a v konečnom dôsledku aj z hľadiska 

zlepšovania kvality a legitímnosti návrhov a posilňovania pozitívneho imidžu Komisie 

v očiach spoluobčanov. 

Osobitnú pozornosť budem venovať hĺbkovým hodnoteniam vplyvu, ktoré umožnia lepšie 

zacielenie a lepšie nastavenie návrhov Európskej komisie na základe hĺbkovej 

a viacdimenzionálnej analýzy. Na základe skúseností získaných v Európskom parlamente som 

už mnohokrát skonštatovala, aká dôležitá je dôsledná organizácia verejných konzultácií, ktoré 

musia byť otvorené a dostupné takým spôsobom, aby zlepšovali kvalitu a legitímnosť 

návrhov v očiach európskych občanov. 

V neposlednom rade budem dbať na to, aby som ja i členovia môjho tímu a mojich útvarov 

dodržiavali vysoké profesionálne a etické normy stanovené európskymi inštitúciami, ktorými 

sa riadia aj zamestnanci Komisie. Transparentnosť činnosti lobistických skupín, či už je 

zameraná na mňa alebo na môj kabinet či moje útvary, má kľúčový význam, ak chceme 

ukázať, že naša interakcia so všetkými zainteresovanými je otvorená a nestranná. 

4. Elektronické komunikácie 

Vzhľadom na súčasné preskúmanie rámca pre elektronické komunikácie a BEREC: aký 

je Váš názor na: 

i) úlohu hospodárskej súťaže a investícii v tomto sektore, 

ii) najzásadnejšie problémy na vnútornom trhu pre pevné aj mobilné siete a služby 

a ich používateľov a aké sú Vaše prioritné riešenia, 

iii) súčasné pokroky v zavádzaní sietí (miestne/regionálne siete, 4G/5G, koncentrácia 

trhu) a 

iv) budúcu úlohu orgánu BEREC? 

i) Myslím si, že hospodárska súťaž funguje v synergii s konektivitou a súvisiacimi 

investičnými potrebami; hospodárska súťaž prináša investície a prispieva tak k plneniu cieľov 

konektivity v Európe. Súčasnou prioritou by malo byť poskytovanie konektivity bez 

obmedzenia, vďaka vysokorýchlostným pevným a mobilným infraštruktúram, ktoré sú 

predpokladom jednotného digitálneho trhu. Väčšiu vysokorýchlostnú konektivitu budú všetci 

Európania v mestských a vidieckych oblastiach čoraz viac potrebovať. 

Som priaznivo naklonená politickým opatreniam, ktoré zohľadnia úlohu, ktorú zohráva 

hospodárska súťaž pri podpore investícií, a teda konektivity v Európe. Musíme dbať o to, aby 

sme udržiavali krok s ostatnými regiónmi sveta a zabezpečili konkurencieschopnosť nášho 

priemyslu, ktorý čoraz viac závisí od telekomunikačných infraštruktúr. 
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Zo skúseností vyplýva, že regulácia ex ante v oblasti telekomunikácií je dôležitý faktor 

hospodárskej súťaže zameranej na prístup, hospodársku súťaž založenú na vlastníctve 

infraštruktúry alebo na podporu spolufinancovania. Tento posledný aspekt je zásadný vo 

vidieckych oblastiach, ktoré veľmi zaostávajú a kde sú často náklady veľmi vysoké. Zatiaľ čo 

76 % európskych občanov má prístup k sieťam novej generácie, vo vidieckych oblastiach je 

to len 40 %. 

Veľmi dôležitá je aj užívateľská voľba: na zabezpečenie konektivity dostupnej pre všetkých 

občanov bez ohľadu na ich sociálnu situáciu je nevyhnutná modernizácia univerzálnej služby. 

ii) Telekomunikačné siete musia byť neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu, pretože 

služby, ktoré od nich závisia, sú poskytované a dostupné cezhranične. Poskytovatelia 

digitálnych služieb musia byť schopní uspokojiť dopyt na európskej a nie len na vnútroštátnej 

úrovni. Zámerom nového kódexu elektronickej komunikácie je riešiť tieto otázky, budem sa 

zaoberať tými najpálčivejšími. 

V prípade pevných sietí je hlavnou výzvou zabezpečiť, aby sa regulačné povinnosti ukladali 

len vtedy, keď prispejú k vyriešeniu skutočného problému v súvislosti s hospodárskou 

súťažou, ktorá poškodzuje užívateľov. Pravidlá musia byť preto primerané a predvídateľné. 

Čo sa týka mobilných sietí, je potrebné zabezpečiť včasný prístup k frekvenčnému spektru za 

predvídateľných, udržateľných podmienok, ktoré zohľadňujú finančné nároky spojené so 

zavedením veľmi hustých vysokorýchlostných sietí 5G. Čo najlepšie podmienky na investície 

idú ruka v ruke s požiadavkami verejného záujmu, najmä v oblasti pokrytia územia alebo 

sprístupnenia zdrojov frekvenčného spektra pre operátorov. Záleží mi na tom, aby sa dosiahla 

rovnováha medzi legitímnymi obavami členských štátov a nevyhnutnosťou pre podniky 

a európskych občanov využívať lepšiu koordináciu v súvislosti s niektorými aspektmi správy 

frekvenčného spektra. 

So službami v oblasti pevnej a mobilnej komunikácie a ich užívateľmi sú spojené dve hlavné 

výzvy: po prvé zabezpečenie účinnej ochrany užívateľov všetkých komunikačných služieb 

bez ohľadu na technológiu, na ktorej sú založené. Toto je dôležité z hľadiska bezpečnosti 

a dôvernosti elektronických komunikácií. Po druhé je potrebné upraviť pravidlá ochrany 

spotrebiteľov v súlade s vývojom v oblasti technológií a obchodu. 

 iii) Faktom je, že EÚ zlepšuje svoju konektivitu, ale to ešte nepostačuje na uspokojenie 

budúcich potrieb v oblasti rýchlosti, kvality a spoľahlivosti pripojenia, ako sa definuje 

v cieľoch stratégie na rok 2025: „Smerom k európskej gigabitovej spoločnosti“. 

Členské štáty musia znásobiť svoje úsilie a začať s preskúmaním svojich vnútroštátnych alebo 

regionálnych plánov týkajúcich sa zavedenia vysokorýchlostných sietí do roku 2025. 

Napriek úsiliu, ktoré sa očakáva od súkromných operátorov, podľa súčasných odhadov na 

dosiahnutie cieľov do roku 2025 bude potrebných dodatočných 155 miliárd EUR verejných 

a súkromných investícií. V snahe splniť túto požiadavku boli pravidlá pre telekomunikácie 

modernizované s cieľom poskytnúť potrebnú právnu predvídateľnosť v plánovaní dlhodobých 

investícií. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby boli nové pravidlá čo najskôr 

upravené, aby sa vytvoril potrebný základ právnej istoty pre investorov. 

Štrukturálne fondy, Európsky fond pre strategické investície a Nástroj na prepájanie Európy 

sú už zapojené: je veľmi dôležité, aby sme boli kreatívni a zintenzívnili náš prínos. V rámci 

prípravy na budúce finančné programové obdobie Komisia tieto rôzne elementy zohľadní. 

Spolieham sa na vašu podporu pri zabezpečení dostatočných rozpočtových zdrojov v záujme 

dosiahnutia spoločných cieľov pre Európu. 
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iv) Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (ďalej len „BEREC“) 

významne prispel k úsiliu zameranému na vytvorenie skutočného jednotného trhu pre 

telekomunikácie. Jeho úloha je rozhodujúca pre zabezpečenie harmonizovaného regulačného 

prístupu. Nedávno bol vyzvaný, aby zohrával významnejšiu úlohu v oblastiach, akými sú 

neutralita siete a roaming. 

Dôležitosť úlohy orgánu BEREC, ktorú má plniť pri vymedzovaní európskej strategickej vízie 

pre elektronické komunikácie, uznal aj Európsky parlament vo svojom uznesení s názvom: 

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu“ z 19. januára 2016. Európsky parlament zvlášť 

vyzval Komisiu, aby vo väčšej miere integrovala digitálny jednotný trh zabezpečením 

efektívnejšieho inštitucionálneho rámca, ktorým sa posilní úloha, kapacita a proces riadenia 

orgánu BEREC, ako aj jeho finančné a ľudské zdroje a ktorým sa zlepší jeho štruktúra. Toto 

je cieľ návrhu Komisie a v úzkej spolupráci so spoluzákonodarcami sa budeme snažiť nájsť 

čo najlepšie riešenie. 

5. Spolupráca/dohľad 

Ako členka Komisie zodpovedná za digitálne hospodárstvo a spoločnosť, ako 

zabezpečíte koordináciu s tými podpredsedami, do ktorých tímov patrí Vaša politická 

oblasť, a s inými členmi Komisie vo Vašich tímoch a ako prispejete k produktívnemu 

pracovnému partnerstvu s Výborom pre priemysel, výskum a energetiku? 

Predovšetkým, aké opatrenia prijmete na uľahčenie dohľadu výboru nad legislatívnymi 

a nelegislatívnymi postupmi (vrátane prípravy legislatívnych aktov a delegovaných 

a vykonávacích aktov) a dohľadu nad ich vykonávaním? 

S mnohotvárnym politicky strategickým portfóliom, ktoré sa dotýka práce viacerých 

podpredsedov a členov Komisie, koordinácia nie je otázkou voľby – je to absolútna 

nevyhnutnosť. 

Počas celého môjho mandátu budem úzko spolupracovať so všetkými mojimi kolegami 

komisármi; rozšírim spoluprácu s poslancami Európskeho parlamentu a parlamentnými 

výbormi, ako aj s Radou ministrov; budem viesť konštruktívny dialóg s občanmi, 

organizáciami občianskej spoločnosti a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami. 

Budem úzko spolupracovať s podpredsedom pre digitálny jednotný trh s cieľom 

implementovať súčasné návrhy v súvislosti s nedávnym preskúmaním v polovici trvania 

stratégie pre digitálny jednotný trh a vypracúvať nové návrhy na dobudovanie tohto trhu. 

S vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, podpredsedom 

zodpovedným za digitálny jednotný trh a komisárom pre bezpečnostnú úniu budem pracovať 

na opatreniach, ktorých cieľom bude bezpečnejšia a spoľahlivejšia Európa online, pri čom 

zúročím svoje skúsenosti z tejto oblasti v rámci výborov LIBE a AFET. 

Prispejem k práci projektového tímu, ktorý viedol podpredseda Európskej komisie pre 

pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť s cieľom vytvorenia priaznivých 

podmienok na podporu súkromných a verejných investícií. S prvým podpredsedom sa 

budeme usilovať o podporu slobody prejavu, slobody prístupu k informáciám a plurality 

médií, ako aj rôznorodosti a otvorenosti internetu. Vo všetkých týchto oblastiach bude 

cenným partnerom komisár pre rozpočet a ľudské zdroje. 

Moja úzka spolupráca s komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport umožní 

podporovať rozvoj európskeho mediálneho, obsahového a kreatívneho priemyslu. Teším sa na 

spoluprácu s komisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú 

mobilitu, komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a komisárkou pre 

spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť na posilnenie a podporu digitálnych zručností 

a celoživotného vzdelávania. 
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Som presvedčená o tom, že dialóg a spolupráca s Európskym parlamentom, inštitúciou, ktorá 

zabezpečuje nevyhnutnú demokratickú kontrolu v rámci európskeho inštitucionálneho 

trojuholníka, zohrávajú kľúčovú úlohu. Aj naďalej sa budem priebežne oboznamovať s vašimi 

konkrétnymi očakávaniami a ambíciami v týchto oblastiach, za ktoré som zodpovedná. 

Spolieham sa na vás a vašu podporu pri dosahovaní našich cieľov v duchu transparentnosti 

a dialógu s cieľom podporovať a obhajovať záujmy európskych občanov. 

6. Portfólio 

V súlade s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie budú pri tvorbe 

politík EÚ zohľadňované kultúrne aspekty. Okrem toho portfólio, ktoré Vám bolo 

pridelené, explicitne zdôrazňuje potrebu zabezpečiť a podporovať kultúrnu a jazykovú 

rozmanitosť. Ako zabezpečíte, aby bola kultúra náležite zohľadnená v politikách 

a opatreniach, ktoré plánujete zaviesť? Ako zabezpečíte, aby boli osobitné potreby 

a charakteristiky kultúrneho a kreatívneho sektora, najmä kultúrnej a kreatívnej 

tvorby obsahu a spotreby, zohľadnené v digitálnom hospodárstve? Akým spôsobom sa 

budete snažiť zlepšiť finančnú pomoc EÚ vrátane Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI) pre kultúrny a kreatívny sektor, predovšetkým pre 

audiovizuálny/filmový sektor? Ste zodpovedná za podprogram MEDIA v rámci 

programu Kreatívna Európa. Ako hodnotíte plnenie programu Kreatívna Európa vo 

všeobecnosti a podprogramu MEDIA konkrétne? Aké zmeny, ak vôbec, považujete za 

dôležité pre ďalšiu generáciu programu? 

Kultúrny a kreatívny priemysel sú pre naše hospodárstvo veľkým prínosom. Podprogram 

MEDIA je v rámci Kreatívnej Európy hlavným programom zameriavajúcim sa na 

audiovizuálny obsah kreatívneho a kultúrneho charakteru, za ktorý budem niesť 

zodpovednosť. Má dva hlavné ciele: chrániť kultúrnu rozmanitosť a posilňovať 

konkurencieschopnosť sektora. Tieto dva ciele sa navzájom dopĺňajú – rozmanitosť našich 

kultúr prispieva k vysokej kvalite našich diel, zatiaľ čo fungujúci priemysel je nevyhnutným 

predpokladom ich produkcie a distribúcie na európskej úrovni. Kultúrnu zložku má aj 

program Horizont 2020, keďže digitálne technológie majú ohromný potenciál, pokiaľ ide 

o šírenie kultúry. 

* 

Zaväzujem sa, že budem dbať na súdržnosť našich nástrojov na podporu kultúrneho 

a kreatívneho priemyslu a našej právnej úpravy v tejto oblasti. To zahŕňa: 

 program MEDIA, z ktorého sa bude naďalej podporovať tvorba audiovizuálneho 

obsahu a jeho distribúcia v Únii, 

 ukončenie rokovaní o smernici o autorskom práve. Zavádzajú sa ňou najmä povinnosti 

pre niektoré stránky na zdieľanie súborov, ktoré používateľom umožňujú sťahovať 

obsah chránený autorským právom a ktoré sa stali významnými kanálmi na distribúciu 

obsahu. Obsahuje tiež oparenia, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť a zlepšiť 

rovnováhu vo vzťahoch medzi tvorcami a ich zmluvnými partnermi, 

 ukončenie rokovaní o smernici o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá má 

posilniť produkciu a distribúciu európskych diel, najmä pokiaľ ide o ich šírenie 

prostredníctvom služby video na požiadanie (minimálny podiel a povinnosť zaistiť 

primeranú viditeľnosť). 

* 

Kreatívny a kultúrny sektor majú ťažkosti prilákať súkromné investície, a preto sa 

domnievam, že prístup k financovaniu má pre ne zásadný význam. V roku 2016 Komisia 
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v rámci programu Kreatívna Európa zriadila inovatívny finančný nástroj – záručný 

mechanizmus –, ktorého rozpočet na obdobie rokov 2016 – 2020 predstavuje 120 miliónov 

EUR a ktorého cieľom je uľahčiť prístup malých a stredných podnikov z kultúrneho 

a kreatívneho sektora k financovaniu a zlepšiť schopnosť finančných sprostredkovateľov 

posúdiť súvisiace riziká. 

Čoskoro by mali byť v rámci tohto záručného mechanizmu poskytnuté prvé pôžičky malým 

a stredným podnikom. 

V roku 2016 oslávil program MEDIA, ktorý sa stal medzičasom synonymom umeleckej 

kvality a tvorivosti, 25. výročie svojho vzniku. 

Naše legislatívne návrhy dopĺňa séria sprievodných konkrétnych opatrení, ktoré sú 

financované najmä z programu MEDIA. Ich cieľom je uľahčiť prístup k európskym dielam 

online a posilniť ich viditeľnosť v online priestore. Urobím všetko pre to, aby sa tieto 

opatrenia realizovali súbežne s rokovaniami o legislatívnych textoch. 

V decembri 2017 predložím Európskemu parlamentu a Rade správu, ktorá bude obsahovať 

hodnotenie programu Kreatívna Európa vrátane podprogramu MEDIA v polovici ich trvania, 

ako aj odporúčania do budúcnosti. 

Výsledky sú povzbudzujúce: výborné finančné plnenie, ročne 400 filmov distribuovaných 

v ostatných európskych krajinách a sieť 1 000 európskych kín v 33 krajinách, ktoré 

premietajú vysoký podiel „nedomácich“ európskych filmov. 

7. Priority 

Ste zodpovedná za pomoc pri zabezpečovaní úspešných európskych médií a priemyslu 

multimediálneho obsahu, ktorý získava nové publikum a napája sa na potenciál 

digitálneho prostredia. Už bolo predložené množstvo legislatívnych a nelegislatívnych 

iniciatív koncipovaných tak, aby aktualizovali reguláciu médií a zmodernizovanie 

autorských práv. Čo by mali podľa Vás tieto iniciatívy zabezpečiť, ak by boli úspešné? 

Plánujete zaviesť iné iniciatívy na vylepšenie médií a priemyslu obsahu a na zlepšenie 

prístupu verejnosti ku kultúrnemu obsahu, obzvlášť k audiovizuálnemu obsahu? 

Plánujete zaviesť iné iniciatívy na vylepšenie médií a priemyslu obsahu a na zlepšenie 

prístupu verejnosti ku kultúrnemu obsahu, obzvlášť k audiovizuálnemu obsahu? 

Plánujete zaviesť ďalšie iniciatívy na ochranu maloletých pred škodlivým obsahom? 

Aké legislatívne návrhy zamýšľate predložiť a kedy, a to vzhľadom na to, že koniec 

volebného obdobia bude predstavovať istý stupeň diskontinuity? Hlavným článkom 

úspešného digitálneho hospodárstva je vzdelaná digitálna pracovná sila. Ako môže 

podľa Vás EÚ pomôcť pri odstraňovaní súčasného nedostatku digitálnych zručností? 

V nadväznosti na nový program v oblasti zručností pre Európu a na iniciatívy ako 

koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, aké ďalšie iniciatívy by podľa Vás 

pomohli posilniť digitálne zručnosti v EÚ? 

Na základe diskusií, ktoré prebiehajú v Európskom parlamente a Rade, sa budem veľmi 

aktívne usilovať, aby navrhnuté reformy, najmä návrhy týkajúce sa autorského práva 

a audiovizuálnych pravidiel, boli rýchlo prijaté a aby sme ich prostredníctvom dosiahli ciele, 

ktoré sme si stanovili. 

Reforma autorského práva, ktorej návrh predložila Komisia v septembri 2016, je 

nevyhnutná na prispôsobenie existujúcich pravidiel digitálnym technológiám a novým 

formám prístupu k obsahu. Považujem za dôležité, aby sme ambicióznosť našich cieľov 

zachovali vo všetkých dotknutých oblastiach: výber a prístup k obsahu online, modernizácia 

pravidiel v oblasti výskumu, vzdelávania a začlenenia osôb so zdravotným postihnutím, 
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spravodlivejšie pravidlá zaisťujúce lepšie fungovanie trhu s autorskými právami. Iniciatívy 

týkajúce sa prenosnosti online obsahových služieb a cezhraničného prístupu 

k rozhlasovým a televíznym programom prispejú najmä k uľahčeniu prístupu ku 

kultúrnemu, obzvlášť audiovizuálnemu, obsahu. 

Návrh na revíziu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách v súčasnosti skúma 

Európsky parlament a Rada. Dúfam, že sa mi podarí zaistiť rýchle prijatie vyváženého textu, 

ktorý bude uceleným spôsobom pokrývať nových aktérov, ktorý umožní účinne chrániť 

televíznych divákov a používateľov audiovizuálneho obsahu a ktorý zvýši 

konkurencieschopnosť európskeho audiovizuálneho sektora. Návrh Komisie sa obzvlášť 

zameriava na uľahčenie prístupu k audiovizuálnemu obsahu posilnením povinností služieb 

videa na požiadanie, pokiaľ ide o podporu európskych diel. 

* 

Maloleté osoby, ktoré sledujú čoraz viac audiovizuálneho obsahu prostredníctvom služieb 

videa na požiadanie, musia byť chránené rovnako ako v prípade televízneho vysielania. Preto 

budem podporovať opatrenia na ochranu maloletých osôb navrhnuté v rámci revízie 

smernice o audiovizuálnych mediálnych službách. 

Budem pokračovať v spolupráci s centrami pre bezpečnejší internet v snahe zaistiť, aby bol 

internet bezpečnejším miestom pre naše deti. Mám v úmysle posilniť našu spoluprácu 

s Alianciou na lepšiu ochranu maloletých v online prostredí, aby sme samoreguláciou 

zlepšili online prostredie pre deti, a to ako vo vzťahu k obsahu, tak aj škodlivému správaniu 

(napr. kybernetické šikanovanie). 

* 

Digitálna transformácia podobne ako technologický pokrok v minulosti so sebou prináša 

výrazné zvýšenie produktivity. Zároveň však vplýva na spoločnosť a osobitne na trh práce. 

Niektoré pracovné miesta postupne zaniknú, iné sa vytvoria a väčšina sa zmení. Je zrejmé, že 

digitálnu transformáciu musia sprevádzať určité opatrenia. V prvom rade je nevyhnutné, aby 

sme všetkým občanom umožnili získať digitálne zručnosti, vďaka ktorým sa budú môcť 

prispôsobiť zmenám, ku ktorým už dochádza. 

Komisia v rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu vyzvala členské štáty EÚ, 

aby vypracovali národné programy na rozvoj digitálnych zručností. Ďalšou z prebiehajúcich 

iniciatív Komisie je „Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta“. Budem úzko 

spolupracovať s Európskym parlamentom, aby som zaistila súlad medzi vykonávaním 

národných stratégií a európskych iniciatív. 

Plne podporujem pilotný projekt „Digital Opportunity scheme for internships“, ktorého 

cieľom je poskytnúť absolventom a študentom pracovné skúsenosti v digitálnom sektore 

v inom členskom štáte. Tento pilotný projekt by sa mal rozšíriť, aby praktické skúsenosti 

v digitálnej oblasti mohlo získať čo najviac absolventov. 

8. Súčasné otázky 

Potreba zabezpečiť vysokokvalitné a nezávislé médiá má v súčasnosti v politickom 

programe vysokú prioritu. Súčasne existuje konsenzus, že by sa malo vyvinúť väčšie 

úsilie o to, aby sa občanom EÚ poskytlo informatívne a nestranné spravodajstvo 

o záležitostiach EÚ. Ako môže podľa Vás EÚ pomôcť podporovať vysokokvalitné, 

nezávislé spravodajstvo o záležitostiach EÚ vysielané rôznymi mediálnymi kanálmi 

a hlavne pri využívaní nových médií a nových technológií? Boli ste osobitne poverená 

propagovaním udržateľného obchodného modelu pre kanál Euronews. Akým spôsobom 

to chcete dosiahnuť? Ako kanál Euronews zapadá do širšej úlohy poskytovania nového 
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nezávislého spravodajstva o záležitostiach EÚ? Aké ďalšie iniciatívy zamýšľate presadiť 

a podporiť? Boli ste poverená aj prieskumom toho, ako môže EÚ užitočne pomôcť pri 

ochrane občanov pred „falošnými správami“, predovšetkým prostredníctvom online 

platforiem. Ako máte v úmysle dosiahnuť náležitú rovnováhu zohľadňujúc na jednej 

strane úlohu, ktorú zohrávajú online platformy v umožňovaní prístupu občanom 

a spotrebiteľom k médiám a ku kultúrnemu obsahu, a na druhej strane potrebu 

poskytnúť im spoľahlivý regulačný rámec? 

O európskych záležitostiach sa väčšinou informuje z národného alebo regionálneho hľadiska. 

Z posledného prieskumu Eurobarometra vyplynulo, že len 38 % Európanov sa považuje za 

„dobre informovaných“ o európskych záležitostiach. Domnievam sa, že kvalitná nezávislá 

žurnalistika venujúca sa európskym záležitostiam má zásadný význam pre občanov a pre 

demokratický európsky verejný priestor. 

Túto víziu podporil aj rozpočtový orgán prostredníctvom rozpočtového riadka 

„Multimediálne akcie“. Cieľom uvedených akcií je podporiť informovanie o európskych 

záležitostiach z celoeurópskej perspektívy presahujúcej národné hľadisko, aby sa európski 

občania mohli aktívnejšie zapojiť do európskeho politického života. 

Hoci zdroje, ktoré sú na tento účel k dispozícii, sú v porovnaní so zdrojmi členských štátov 

alebo súkromného sektora neveľké, Komisia sa usilovala maximalizovať ich účinok 

sústredením sa na podporu formátov, ktoré sú medzi občanmi najobľúbenejšie: 

 Televízia: prostredníctvom podpory celoeurópskej televíznej stanice Euronews 

 Rozhlas: financovaním siete rozhlasových staníc Euranet Plus 

 Nové technológie: prostredníctvom podpory poskytovanej na výrobu online obsahu na 

základe dátovej žurnalistiky. Boli vybrané dve mediálne skupiny. Vďaka tomuto 

opatreniu sa po prvýkrát podarilo nadviazať spoluprácu medzi nemeckou tlačovou 

agentúrou DPA, francúzskou agentúrou AFP a talianskou agentúrou ANSA. 

* 

Bola som poverená „rozvojom a propagovaním udržateľného obchodného modelu pre kanál 

Euronews, a to najmä ďalším rozvíjaním jeho verejnoprávneho poslania, poskytnutia pomoci 

pri hľadaní nových partnerov a lepším využívaním digitálnych technológií prenosu pri plnom 

rešpektovaní redakčnej nezávislosti Euronews“. 

Komisia podporuje kanál Euronews od jeho vzniku v roku 1993. V roku 2010 Komisia 

uznala, že kanál Euronews plní úlohu vo všeobecnom záujme Únie, pretože zostáva jediným 

televíznym kanálom, ktorý informuje o európskych záležitostiach z perspektívy presahujúcej 

hľadisko jednotlivých európskych národov. Rozhodlo sa preto o uzavretí dohody 

o partnerstve a vytvorení stabilného rámca spolupráce na jeho financovanie. 

Európsky parlament opakovane žiadal o pokračovanie a posilnenie podpory poskytovanej 

kanálu Euronews s cieľom zachovať jeho viacjazyčnosť a garantovať jeho úlohu pri vytváraní 

európskeho verejného priestoru a v rámci kultúrnej diplomacie EÚ. Na základe viacerých 

hodnotení realizovaných od roku 2009 sa potvrdilo, že kanál tieto úlohy plní. 

Kanál Euronews nedávno predstavil ambicióznu stratégiu, ktorou sa snaží prispôsobiť svoj 

model produkcie a distribúcie novým trhovým trendom. Komisia pozorne sleduje zavádzanie 

tohto nového modelu, aby sa uistila, že kanál Euronews zostane verný svojmu historickému 

poslaniu, a aby posúdila, ako by sa dala zvýšiť účinnosť jej aktivít. 

Vo februári 2017 podpísala Komisia s Euronews novú rámcovú dohodu o partnerstve 

s platnosťou 4 roky. Táto dohoda nám umožní financovať programy o európskych 

záležitostiach a tiež podporovať viacjazyčný režim kanálu. 
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Komisia sa zaviazala zachovať jazykovú rozmanitosť Euronews. Okrem toho 

v nadchádzajúcich rokoch treba počítať s potrebou nepretržitého prispôsobovania sa novým 

návykom divákov a technologickému vývoju. Dve jazykové verzie Euronews – v arabčine 

a perzštine –, ktoré financuje EÚ, sú už v digitálnom formáte. Z posledného auditu výkonnosti 

v roku 2016 vyplýva, že táto zmena má veľký potenciál. 

Pokiaľ ide o dohodu s NBC, podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, bola táto dohoda 

nedávno konečne schválená po mesiacoch rokovaní akcionárov Euronews. Ako viete, 

Euronews je súkromná spoločnosť, a preto môže sama prijímať svoje strategické rozhodnutia. 

Na druhej strane si Komisia ako významný partner vyžiadala od Euronews určité záruky 

a zaviazala sa analyzovať potenciálny účinok dohody medzi NBC a Euronews na partnerstvo. 

V prípade nerešpektovania uvedených záruk môže Komisia od dohody o partnerstve odstúpiť. 

Počas môjho funkčného obdobia budem pozorne sledovať vykonávanie dohody a fungovanie 

mechanizmov spolupráce s Euronews, aby som zaistila pridanú hodnotu našich aktivít. 

Rozpočet na multimediálne akcie sa v súčasnom viacročnom finančnom rámci (2014 – 2020) 

výrazne znížil (približne o 20 %). Tento vývoj komplikuje vyhliadky do budúcnosti. Komisii 

sa však s podporou Európskeho parlamentu podarilo v posledných rokoch udržať rozpočtovú 

stabilitu aktivít súvisiacich s Euronews, ako aj kontinuitu činnosti siete rozhlasových staníc 

Euranet Plus. 

V rozhodnutí o financovaní na rok 2017 sa stanovuje nový rámec dotácií pre Euranet Plus, 

ktorý má sieti umožniť výrobu rozhlasových programov počas nasledujúcich dvoch rokov (od 

polovice roka 2017 do polovice roka 2019). Táto podpora bude z dôvodu rozpočtových 

obmedzení menšia než v rámci predchádzajúcej zmluvy, no cieľ konsolidovať rámec 

spolupráce medzi celoštátnymi a regionálnymi európskymi rozhlasovými stanicami je 

zachovaný. 

* 

Pokiaľ ide o „falošné správy“, prístup Komisie je založený najmä na účinných, dobrovoľných 

a samoregulačných opatreniach, ako aj cielených regulačných zásahoch. 

Okrem ustanovení na posilnenie boja proti nenávistným prejavom, ktoré boli navrhnuté 

v rámci revízie smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, navrhnem ďalšie opatrenia 

s cieľom povzbudiť online platformy a sociálne siete v prijímaní väčšieho množstva 

aktívnych opatrení. Ďalším prvkom našej politiky bude v spolupráci s vysokou 

predstaviteľkou posilniť našu strategickú komunikáciu s cieľom čeliť dezinformačným 

kampaniam mimo Únie. 

Na politickej úrovni máme na boj proti falošným správam k dispozícii viaceré nástroje: 

 Kontrola obsahu vzhľadom na výskyt „falošných správ“: Komisia v rámci 

financovania výskumu a inovácií financuje vývoj nástrojov, ktoré prevádzkovateľom 

pomáhajú pri identifikácii a kontrole obsahu distribuovaného online vrátane 

nezákonného a škodlivého obsahu. 

 Komisia taktiež nadviazala konštruktívny dialóg s hlavnými prevádzkovateľmi 

sociálnych sietí, aby mohla monitorovať pokrok pri riešení kľúčových problémov, ako 

sú napríklad „falošné správy“, vďaka spolupráci s kontaktnými tlačovými miestami 

(napr. overovanie faktov) a/alebo iniciatívam, ktorých cieľom je zlepšenie mediálnej 

gramotnosti používateľov. 
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 Mediálna gramotnosť: súčasťou nášho úsilia je aktívna spolupráca s hlavnými 

platformami sociálnych médií, ako je Facebook, Google a Twitter, a s odborníkmi 

v oblasti mediálnej gramotnosti z celej Európy. 

 Dialóg s členskými štátmi: cieľom je vytvoriť skupinu odborníkov na sociálne siete 

v členských štátoch, ktorej úlohou by bolo identifikovať najlepšie postupy 

a diskutovať o riešeniach, deliť sa o výsledky výskumu a pomáhať pri hľadaní 

harmonizovaných prístupov. 

 


