
 – 1 –   

 

 

ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA FUNKCI KOMISAŘKY 

Marija Gabriel 

Digitální ekonomika a společnost 

 

1.         Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení 

komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to 

zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete 

k vytváření strategického programu Komise? 

Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, 

aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění 

Vašich povinností v rámci Komise? 

Dnes, dva roky po zahájení strategie pro jednotný digitální trh, se Unie zaměřuje na zásadní 

úkol: zajistit, aby se digitální transformace stala příležitostí pro naši evropskou ekonomiku 

a společnost. Měli bychom si to uvědomovat a nadále investovat do našich úspěchů a našeho 

potenciálu a zároveň inovativními nástroji řešit nové skutečnosti a problémy. Těžištěm našich 

politik musí být zájmy našich občanů. Pouze prostřednictvím pravidelného dialogu a užší 

spolupráce se všemi zainteresovanými stranami budeme schopni proměnit stávající digitální 

bariéry v příležitosti, které nám umožní hájit naše hodnoty a zásady. 

  

Jednotný digitální trh je jednou z deseti priorit předsedy Junckera. V souladu s těmito 

prioritami budu pracovat na dokončení jednotného digitálního trhu, přičemž mým prvořadým 

cílem bude přispět k růstu a investicím a chránit zájmy a práva občanů. S tím souvisí také 

nutnost reagovat rychle a rozhodně na naléhavé výzvy, které s sebou nese neustálý vývoj 

technologií a jejich používání i zneužívání (například v podobě kybernetických útoků).  

  

Moje zkušenost z funkce výzkumné pracovnice v rámci dvou evropských projektů (EQUAL 

a PARENEL) mi pomůže uplatňovat metodu práce založenou na inovativním hledání řešení. 

Díky tomuto působení jsem pochopila, jak důležité je podporovat, a to i finančně, vědecký 

výzkum, aby bylo možné sdílet údaje a zdroje, s jejichž pomocí se dostaneme na špici 

technologického a vědeckého vývoje a potvrdíme tak evropskou excelenci. Protože naší 

povinností coby tvůrců evropských politik je jednat, zavazuji se, že zavedu nástroje 

a opatření, která jsou pro dosažení tohoto cíle nezbytná. 
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Když jsem se v pouhých 30 letech stala poslankyní Evropského parlamentu, vnímala jsem to 

jako velikou příležitost k prosazování svého evropského smýšlení a své evropské vize. Od 

samého počátku byly mou prioritou zájmy občanů. Při práci na různých tématech jsem se 

utvrdila v tom, že je nutné usilovat o soudržnost mezi naší vnitřní a vnější politikou. Právě 

touto soudržností se musí řídit naše kroky. 

  

Digitální problematika se promítá do celé řady oblastí, které vyžadují vypracování 

a provádění soudržných veřejných politik. Své digitální aspekty má Digitální agenda, 

investiční plán, sociální pilíř, energetická unie a klima, jakož i hospodářská a měnová unie. 

Tyto oblasti jsou v popředí zájmu mnoha parlamentních výborů, které se zabývají širokou 

škálou otázek, jako jsou bezpečnost našich občanů a naše základní práva a svobody (LIBE), 

úloha žen v oblasti informačních a komunikačních technologií a v ekonomice (FEMM), 

internetové pokrytí ve venkovských oblastech a generační výzvy (AGRI) nebo role Evropy 

ve světě (AFET), abych uvedla jen několik příkladů. Během svého působení v Parlamentu 

jsem měla příležitost se na těchto činnostech aktivně podílet. Zavazuji se, že budu do 

budoucna klást důraz na holistický přístup, v jehož centru budou občané.  

  

Všechny tyto aspekty jsou součástí portfolia a hodlám je řešit ve spolupráci s místopředsedou 

Komise Ansipem a s komisaři v projektovém týmu. Svou pracovní metodou založenou 

na dialogu, spolupráci a kompromisu chci dosahovat konkrétních výsledků pro občany. 

V rámci politik, které mi budou jako komisařce svěřeny, bude tato metoda základem mé 

práce.  

  

V této souvislosti přikládám zcela zásadní význam úloze Evropského parlamentu, který na 

jedné rovině s Radou vytváří evropské zákony a je jedinečným prostředníkem pro vyjádření 

zájmů občanů. Spoléhám na podporu poslanců a poslankyň Evropského parlamentu 

a členských států při společném naplňování našich cílů a při zajišťování účinného provádění 

našich politik. 

  

Za všech okolností jsem dodržovala ducha i literu evropských smluv a povinnost jednat 

v zájmu Evropské unie. Od svého příchodu do Evropského parlamentu jsem nezastávala 

žádnou jinou funkci ani jsem nevykonávala žádnou jinou profesní činnost. V rámci svých 

nových funkcí se zavazuji hned od svého jmenování plně dodržovat povinnosti týkající 

se nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a disponibility vymezené v čl. 17 odst. 3 

Smlouvy o Evropské unii a v článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie. Budu 

dodržovat etická pravidla obsažená v uvedených článcích a v Kodexu chování komisařů.  

  

Zajistila jsem, aby prohlášení o zájmech požadované podle Kodexu chování komisařů bylo 

řádně vyplněno a zpřístupněno, a zavazuji se, že ho v případě změn budu aktualizovat a 

o případných změnách neprodleně uvědomím předsedu.  

  

Jsem odhodlána vyhýbat se funkcím či situacím, které by mohly zpochybnit mou nezávislost, 

nestrannost a disponibilitu ve službách Komise. Vynasnažím se co nejobezřetněji vyhýbat 

situacím, které by mohly při výkonu mých funkcí vést ke střetu zájmů, nebo budu tyto situace 

řešit. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 
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Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za 

výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat 

Parlamentu? 

Jaké konkrétní přísliby jste ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější 

spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost 

k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 

probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako 

Radě? 

Předseda Juncker se zavázal, že Evropanům zajistí jednotný digitální trh a že tvorba politik 

Komise bude v celém svém průběhu transparentnější, což je nezbytný předpoklad k tomu, 

abychom na evropské úrovni posílili svou veřejnou legitimitu. Interinstitucionální dohoda 

o zdokonalení tvorby právních předpisů zakotvuje tento princip otevřenosti jako samozřejmou 

součást pracovních postupů Komise. Tento závazek budu plně respektovat a zajistím, aby se 

odrazil v mém stylu řízení. 

Chci předkládat kvalitní politické iniciativy a již od rané fáze do nich zapojovat všechny 

komisaře z příslušných projektových skupin zřízených na počátku funkčního období této 

Komise, aby mohla být zohledněna všechna hlediska a byla zajištěna co nejlepší vyváženost 

návrhů. Tyto aspekty zakomponuji do svých pracovních postupů a budu při tom usilovat: 

i) o široké zapojení Parlamentu a Rady do navrhování, vytváření a realizace veřejných politik; 

ii) o otevřené, transparentní, konstruktivní a účinné vedení této spolupráce, aby vedla k co 

nejlepšímu výsledku; iii) o to, aby do všech významných opatření byly ve stejnou dobu a na 

stejné úrovni s Radou zapojeny příslušné parlamentní výbory. 

Konkrétně se zavazuji podporovat ve všech fázích legislativního procesu pravidelný 

a intenzivní dialog s Evropským parlamentem, zejména s parlamentními výbory ITRE, 

IMCO, JURI, CULT a LIBE, které na návrzích předložených Komisí pracují již nyní.  

Rovněž se zavazuji, že budu při každé politické příležitosti zdůrazňovat důležitost vysoce 

kvalitních posouzení dopadu a veřejných konzultací, bez nichž by politická analýza 

na evropské úrovni mohla být nepřesná. 

3. Priority 

Jaké budou Vaše hlavní priority v rámci Vašeho navrhovaného portfolia, při zohlednění 

důrazu na zaměstnanost, růst, investice a konkurenceschopnost? V jakém časovém 

horizontu hodláte o naplnění těchto priorit usilovat? Jak hodláte usnadňovat přípravu 

a přijímání legislativních návrhů na dokončení jednotného digitálního trhu? Jaké kroky 

hodláte přijmout k zajištění kybernetické bezpečnosti v Evropě? Jak osobně zajistíte 

dodržování nejvyšších profesních a etických norem, vysokou kvalitu legislativních 

návrhů, plnou transparentnost lobbistické činnosti (cílené na Vás a Vaše útvary) 

a systematické a vyvážené konzultace se všemi zainteresovanými stranami, a to rovněž 

s přihlédnutím k nutnosti provádět podrobná posouzení dopadu? 

Cílem jednotného digitálního trhu je zajistit, aby digitální revoluce byla v Evropě zdrojem 

růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Domnívám se, že v současném politickém 

kontextu, který se vyznačuje pochybnostmi, či dokonce nedůvěrou některých našich 

spoluobčanů vůči evropskému projektu, je naprosto nezbytné zvýšit úsilí o dosažení 
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politických priorit, které byly vytyčeny již v roce 2014, a o rychlou realizaci oznámených 

opatření, aby se v životě občanů a podniků co nejdříve projevily konkrétní změny.  

Mám tu čest být kandidátkou na portfolio, které prožívá rozkvět a které má značnou 

politickou pozornost Parlamentu i Rady. Jak bylo oznámeno v květnu 2015, Evropská komise 

již předložila 35 politických iniciativ (z toho 21 legislativních), jejichž úspěchy jsou již dnes 

patrné. Na příkladu některých z nich budu moci občanům a podnikům ukázat přínosy našich 

politik. Na mysli mám konkrétně zrušení poplatků za roaming, přenositelnost obsahu v Unii, 

přerozdělení pásma 700 MHz pro vysokorychlostní připojení, iniciativu WiFi4EU, jejímž 

cílem je podpora instalace bezplatných veřejných přístupových bodů pro WiFi v místních 

komunitách v celé Unii, nebo systém autorského práva, kterým se v Unii provádí Marrákešská 

smlouva a který zlepší přístup nevidomých a zrakově postižených ke knihám a tištěným 

textům.  

Na dalších legislativních dokumentech však musíme ještě intenzivně pracovat. Potřebujeme 

zejména dosáhnout politické dohody s Parlamentem a Radou, pokud jde o návrhy týkající se 

kodexu elektronických telekomunikací, reformy autorského práva, audiovizuálních 

mediálních služeb a neodůvodněného zeměpisného blokování. Jsem přesvědčena, že díky 

mým zkušenostem z Evropského parlamentu a posílené spolupráci mezi Parlamentem 

a Radou v rámci probíhajících legislativních jednání bude možné dodržet kalendář, který 

stanovili předsedové Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady. 

Jak bylo oznámeno během přezkumu strategie pro jednotný digitální trh v polovině období, 

připravím nové cílené iniciativy v oblasti kybernetické bezpečnosti, rovnosti vztahů mezi 

platformami a podniky působícími na těchto platformách, volného přeshraničního pohybu 

údajů, které nejsou osobní, přístupnosti a opakovaného použití údajů veřejného sektoru 

a údajů získaných pomocí veřejných finančních prostředků. 

Je důležité, aby evropský rámec pro prevenci a potírání kybernetických útoků byl 

akceschopnější a aby dokázal chránit i evropské instituce a evropský politický proces. Proto 

do září přezkoumám strategii EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a předložím návrh 

nového mandátu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací, aby bylo možné 

lépe reagovat na nové výzvy spojené se zvýšeným rizikem kybernetických útoků. Komise 

bude také pracovat na návrzích doprovodných opatření, pokud jde o normy kybernetické 

bezpečnosti a o certifikaci a označování, aby se zvýšila bezpečnost elektronicky propojených 

předmětů.  

Zvláštní pozornost budu věnovat výzvám, které digitální transformace představuje pro naši 

evropskou společnost a její sociální model. Na jedné straně musíme zajistit, aby měli všichni 

naši občané z digitálních inovací co největší prospěch, přičemž je potřeba respektovat 

evropské demokratické a sociální hodnoty. Na straně druhé je naší povinností pomoci 

občanům a podnikům, aby období přechodu na digitální ekonomiku a společnost úspěšně 

zvládli, a to zejména prostřednictvím akcí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a lepší 

spolupráce mezi vnitrostátními přístupy v oblasti systémů sociální ochrany. Kromě toho je pro 

digitální, otevřenou, efektivní a inkluzivní ekonomiku klíčové, aby byly veřejné orgány 

a služby moderní, pružné a interoperabilní. V této souvislosti budu dále rozvíjet stávající 

činnosti v oblasti interoperability a pokračovat v ambiciózním programu na podporu 

digitalizace veřejných správ. 

Budu se opírat o své zkušenosti z Evropského parlamentu, o svou schopnost pracovat 

s různými partnery, naslouchat druhým a vést dialog, abych přispěla k lepší přípravě 
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legislativních prací a snazšímu přijímání návrhů právních předpisů v následujících měsících 

a aktivně tak přispěla k týmové práci Komise, zejména v rámci projektového týmu „jednotný 

digitální trh“, který vede místopředseda Ansip. 

Chci jasně deklarovat své odhodlání dodržovat při přípravě budoucích kroků nejvyšší normy 

kvality, zejména pokud jde o návrhy právních předpisů nebo rozpočtové výdaje. Zavazuji se, 

že budu důsledně dodržovat normy stanovené v rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a Evropskou komisí a v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby 

právních předpisů. Jedná se o zásadní prvek, který je rozhodující pro kvalitu návrhů 

a v konečném důsledku pro zvyšování jejich kvality a legitimity a pro lepší obraz EU 

v očích našich spoluobčanů. 

Zvláštní pozornost budu věnovat podrobným posouzením dopadu, které díky hloubkové 

a mnohorozměrné analýze umožňují lepší zacílení a nastavení návrhů Evropské komise. 

Během svého působení v Evropském parlamentu jsem se mnohokrát přesvědčila, jak je 

důležité pečlivě připravit veřejné konzultace, aby byly otevřené a přístupné a mohly tak 

zlepšit kvalitu a legitimitu návrhů v očích evropských občanů. 

V neposlední řadě budu dbát na to, abychom já i můj tým a útvary plně respektovali vysoké 

profesní a etické normy, které stanovily evropské orgány a které jsou základem činnosti 

zaměstnanců Komise. Zejména transparentnost lobbistické činnosti – ať už je cílená na mě 

nebo na můj kabinet a moje útvary – má zcela zásadní význam pro to, abychom ukázali 

otevřenost a nestrannost interakce se všemi zainteresovanými stranami. 

4. Elektronické komunikace 

Pokud jde o stávající přezkum rámce pro elektronické komunikace a sdružení BEREC: 

jaké jsou Vaše názory na: 

i) úlohu konkurenceschopnosti a investic v tomto odvětví, 

ii) nejkritičtější problémy vnitřního trhu, pokud jde o pevné a mobilní sítě, služby 

a jejich uživatele, včetně preferovaných řešení, 

iii) stávající situaci při zavádění sítí (místní/regionální sítě, 4G/5G, koncentrace trhu) 

a 

iv) budoucí úlohu sdružení BEREC? 

i) Domnívám se, že hospodářská soutěž funguje v synergii s konektivitou a souvisejícími 

investičními potřebami; hospodářská soutěž přináší investice a přispívá tak k evropským 

cílům v oblasti konektivity. Aktuální prioritou musí být zajištění přístupu k neomezené 

konektivitě, založené na infrastruktuře pro vysokorychlostní pevné a mobilní připojení. To je 

nezbytný předpoklad jednotného digitálního trhu. Evropané v městských a venkovských 

oblastech budou ve stále větší míře potřebovat přístup k vysokorychlostnímu připojení. 

Jsem nakloněna politickým opatřením, která berou v potaz roli hospodářské soutěže při 

podpoře investic, a tedy i konektivity v Evropě. Musíme dbát na to, abychom udrželi krok 

s ostatními regiony světa a zajistili konkurenceschopnost našich průmyslových odvětví, která 

jsou stále více závislá na telekomunikační infrastruktuře. 
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Zkušenosti ukazují, že regulace ex ante v oblasti telekomunikací je důležitým faktorem 

hospodářské soutěže zaměřené na přístup, hospodářské soutěže založené na vlastnictví 

infrastruktury a podpory společných investic. Posledně uvedený aspekt má zvláštní význam 

ve venkovských oblastech, které jsou výrazně pozadu a kde jsou náklady domácností často 

vyšší. K sítím příští generace má přístup 76 % Evropanů, ale ve venkovských oblastech je to 

jen 40 %. 

Velmi důležité je také to, jaký mají uživatelé výběr: k zajištění cenově dostupného připojení 

pro všechny občany bez ohledu na jejich sociální situaci je nezbytná modernizace univerzální 

služby. 

ii) Telekomunikační sítě musí být nedílnou součástí vnitřního trhu, neboť služby, které jsou 

na nich závislé, jsou poskytovány a využívány přeshraničně. Poskytovatelé digitálních služeb 

musí mít možnost reagovat na poptávku na celoevropské úrovni, a nikoli pouze na úrovni 

jednoho státu. Tyto problémy má řešit nový kodex pro elektronické komunikace; zde se 

zmíním o těch nejnaléhavějších. 

U pevných sítí je hlavním úkolem zajistit, aby regulační povinnosti byly ukládány pouze 

tehdy, pokud slouží k řešení skutečného problému v oblasti hospodářské soutěže, který 

poškozuje uživatele. Jde zde také o to, aby pravidla byla přiměřená a předvídatelná.  

Pokud jde o bezdrátové sítě, je třeba zajistit včasný přístup ke spektru, a to za předvídatelných 

a trvale udržitelných podmínek, které budou brát v úvahu finanční náročnost budování 

vysokorychlostních, velmi hustých sítí 5G. Lepší podmínky pro investice jdou ruku v ruce 

s požadavky veřejného zájmu, zejména pokud jde o územní pokrytí nebo o poskytování 

zdrojů rádiového spektra operátorům. Hodlám nastolit rovnováhu mezi oprávněnými obavami 

členských států a nutností lepší koordinace určitých aspektů správy spektra ve prospěch 

evropských podniků a občanů.  

Pokud jde o pevné a mobilní komunikační služby a jejich uživatele, stojíme před dvěma 

hlavními úkoly: zaprvé je třeba zajistit účinnou ochranu uživatelů všech komunikačních 

služeb bez ohledu na technologii, na níž jsou založeny. To má zásadní význam pro bezpečnost 

a důvěrnost elektronických komunikací. Zadruhé je zapotřebí předpisy na ochranu 

spotřebitele přizpůsobit vývoji technologií a obchodních praktik.  

iii) Je pravda, že EU konektivitu zlepšuje, ale ještě stále to neodpovídá budoucím potřebám, 

pokud jde o rychlost, kvalitu služeb a spolehlivost připojení, jak jsou vymezeny v cílech 

strategie „na cestě k evropské gigabitové společnosti“ do roku 2025. 

Členské státy by měly v tomto směru zintenzivnit úsilí, přičemž v první řadě by měly 

zaktualizovat své celostátní nebo regionální plány na zavádění vysokorychlostních sítí, aby 

pokrývaly období až do roku 2025.  

I přes očekávané snahy soukromých operátorů současné odhady naznačují, že ke splnění cílů 

vytyčených do roku 2025 budou zapotřebí další soukromé a veřejné investice ve výši 

155 miliard eur. Právě v reakci na tuto potřebu byla telekomunikační pravidla modernizována 

– aby zajistila právní předvídatelnost nezbytnou pro plánování dlouhodobých investic. Je tedy 

nanejvýš důležité tato nová pravidla co nejdříve přijmout, aby investoři získali potřebnou 

právní jistotu. 

Prostředky jsou již k dispozici ze strukturálních fondů, z Evropského fondu pro strategické 

investice a Nástroje pro propojení Evropy; musíme jednat kreativně a náš příspěvek posílit. 
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Při přípravě příštího finančního rámce Komise zajistí, aby byly tyto jednotlivé aspekty 

vyváženým způsobem zohledněny. Spoléhám na Vaši podporu, abychom zajistili dostatečné 

rozpočtové zdroje na dosažení našich společných cílů pro Evropu. 

iv) Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) 

významně přispívá k úsilí o vytvoření skutečného jednotného trhu v oblasti telekomunikací. 

Hraje zásadní roli při harmonizaci regulace. V nedávné době mu byla dána ještě významnější 

úloha, a to v oblastech, jako jsou neutralita sítě nebo roaming. 

Význam tohoto orgánu při vymezování evropské strategické vize v oblasti elektronických 

komunikací uznal také Evropský parlament ve svém usnesení „Směrem k Aktu o jednotném 

digitálním trhu“ ze dne 19. ledna 2016. Evropský parlament Komisi zejména vyzval, aby 

jednotný digitální trh více integrovala a zajistila vytvoření efektivnějšího institucionálního 

rámce, který posílí úlohu, kapacitu a rozhodovací proces sdružení BEREC, jakož i jeho 

finanční a lidské zdroje a který též zlepší jeho strukturu. To je cílem příslušného návrhu 

Komise a budu usilovat o to, abychom spolu s Parlamentem a Radou nalezli nejlepší možné 

řešení.  

5. Spolupráce/kontrola 

Jakým způsobem zajistíte ve své funkci komisařky pro digitální ekonomiku a společnost 

koordinaci s místopředsedy, jejichž týmy jsou příslušné pro Vaši oblast politiky, 

a s ostatními komisaři ve Vašich týmech a jak přispějete k produktivnímu pracovnímu 

partnerství s Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku? Konkrétně jaké kroky 

učiníte, abyste usnadnila kontrolu legislativních a nelegislativních postupů (včetně 

přípravy právních aktů a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů) a kontrolu 

jejich provádění ze strany tohoto výboru? 

U takto politicky strategického a různorodého portfolia, které se dotýká činnosti několika 

místopředsedů a komisařů, není koordinace možností, nýbrž absolutní nutností. 

Po celou dobu svého mandátu budu úzce spolupracovat se všemi svými kolegy ve sboru 

komisařů, budu udržovat intenzivní kontakty s poslanci a poslankyněmi Evropského 

parlamentu a parlamentními výbory a také s Radou ministrů a povedu konstruktivní dialog 

s občany, občanskou společností a všemi ostatními zainteresovanými stranami.  

Budu úzce spolupracovat s místopředsedou pro jednotný digitální trh, abychom zajistili 

úspěšné schválení předložených návrhů, přijali opatření navazující na nedávno zveřejněné 

hodnocení strategie pro jednotný digitální trh v polovině období a vypracovali další návrhy 

na dotvoření tohoto trhu. Spolu s vysokou představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní 

politiku, místopředsedou odpovědným za jednotný digitální trh a komisařem pro bezpečnostní 

unii budu pracovat na opatřeních k posílení internetové bezpečnosti a spolehlivosti v Evropě, 

přičemž budu využívat svých zkušeností z jednání o těchto otázkách ve výborech LIBE 

a AFET. 

Budu přispívat k činnosti projektového týmu vedeného místopředsedou pro zaměstnanost, 

růst, investice a konkurenceschopnost, abychom společně vytvořili příznivé podmínky 

stimulující soukromé i veřejné investice. S prvním místopředsedou budu úzce spolupracovat 

na podpoře svobody projevu, svobody informací a plurality sdělovacích prostředků a rovněž 

rozmanitosti a otevřenosti internetu. Ve všech těchto ohledech mi bude cenným partnerem 

komisař pro rozpočet a lidské zdroje. 
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Díky úzké spolupráci s komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport budeme moci 

podpořit rozvoj evropského mediálního, kreativního a obsahového odvětví. Těším se 

na spolupráci s komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, 

s komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport a s komisařkou pro spravedlnost, 

spotřebitele a rovnost žen a mužů, se kterými budeme zdokonalovat a podporovat digitální 

dovednosti a další vzdělávání.  

Přikládám prvořadý význam dialogu a spolupráci s Evropským parlamentem – orgánem, který 

v rámci evropského institucionálního trojúhelníku zajišťuje nezbytnou demokratickou 

kontrolu. Budu i nadále naslouchat Vašim konkrétním očekáváním a přáním v oblastech, 

které budu mít na starosti. Spoléhám na Vás a Vaši podporu při naplňování našich cílů, 

abychom mohli transparentně a ve vzájemném dialogu hájit a prosazovat zájmy evropských 

občanů. 

6. Portfolio 

V souladu s čl. 167 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie mají být kulturní aspekty 

začleňovány do všech politik EU. Vám přidělené portfolio také výslovně zdůrazňuje, že 

je třeba zajišťovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost. Jak zajistíte, aby 

kultura byla řádně zohledňována v politikách a opatřeních, jež máte v úmyslu 

realizovat? Jak zajistíte, aby byly v digitální ekonomice zohledňovány specifické potřeby 

a charakteristiky kulturního a tvůrčího odvětví, a zejména produkce a užívání 

kulturního a tvůrčího obsahu? Jak se zasadíte o zvýšení finanční podpory EU, mj. 

prostřednictvím EFSI, určené na kulturní a tvůrčí odvětví, zejména pokud jde 

o audiovizuální/filmové odvětví? Jste odpovědná za dílčí program MEDIA v rámci 

programu Kreativní Evropa. Jak oceňujete výsledky programu Kreativní Evropa 

obecně a dílčího programu MEDIA konkrétně? Jaké změny případně považujete za 

důležité pro příští generaci programů? 

Kulturní a tvůrčí odvětví jsou pro naši ekonomiku významným přínosem. V rámci programu 

Kreativní Evropa je dílčí program MEDIA hlavním programem v oblasti mé odpovědnosti, 

který se věnuje kreativnímu a kulturnímu audiovizuálnímu obsahu. Má dva hlavní cíle: 

chránit kulturní rozmanitost a zvyšovat ekonomickou konkurenceschopnost tohoto odvětví. 

Oba tyto cíle se vzájemně doplňují: rozmanitost našich kultur je zdrojem vysoké kvality 

našich děl a k jejich produkci a distribuci na evropské úrovni potřebujeme dobře fungující 

odvětví. Také program Horizont 2020 má kulturní složku, neboť digitální technologie mají 

obrovský potenciál pro šíření kultury. 

* 

Zavazuji se, že budu dbát na soudržnost našich nástrojů na podporu kulturních a tvůrčích 

odvětví a našich právních předpisů. V této souvislosti se jedná mimo jiné o: 

 program MEDIA, který bude i nadále podporovat tvorbu audiovizuálního obsahu 

a jeho distribuci v Unii; 

 dokončení jednání o směrnici o autorském právu. Tato směrnice zejména zavádí 

povinnosti pro některé internetové stránky zaměřené na sdílení, které umožňují 

uživatelům stahovat obsah chráněný autorským právem a které se staly významnými 

kanály pro distribuci obsahu. Stanoví také opatření, jež mají zlepšit transparentnost 

a rovnováhu ve vztazích mezi tvůrci a jejich smluvními partnery; 
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 dokončení jednání o směrnici o audiovizuálních mediálních službách, jejímž cílem je 

posílit produkci a distribuci evropských děl, zejména pokud jde o jejich šíření 

prostřednictvím služeb videa na vyžádání (minimální kvóty a povinnost uvádění na 

prominentním místě). 

* 

Domnívám se, že pro kulturní a tvůrčí odvětví, které se při získávání soukromých investic 

potýká s obtížemi, má zásadní význam přístup k financování. V roce 2016 zavedla Komise 

v rámci programu Kreativní Evropa inovativní finanční nástroj – záruční mechanismus –, 

který má na období 2016–2020 k dispozici rozpočet ve výši 120 milionů eur a jehož cílem je 

usnadnit malým a středním podnikům v kulturním a tvůrčím odvětví přístup k financování 

a zlepšit schopnost finančních zprostředkovatelů vyhodnocovat související rizika.  

Z tohoto záručního mechanismu by měly být malým a středním podnikům velmi brzy 

poskytnuty první úvěry.  

V roce 2016 jsme oslavili 25. výročí programu MEDIA, značky, která se stala synonymem 

umělecké kvality a kreativity.  

Naše legislativní návrhy jsou navíc doplněny o řadu konkrétních opatření, financovaných 

zejména z programu MEDIA. Jejich cílem je podpořit dostupnost a zhodnocování evropských 

děl online. Budu se snažit, aby byla tato opatření souběžně s jednáním o legislativních textech 

uvedena v život. 

V prosinci 2017 předložím Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení programu 

Kreativní Evropa, včetně dílčího programu MEDIA, v polovině období, a doporučení do 

budoucna. 

Dosavadní výsledky jsou povzbudivé: velmi dobré finanční plnění programu, distribuce 400 

filmů ročně do jiných evropských zemí a síť tvořená 1 000 evropských kin ve 33 zemích, 

která uvádějí vysoký podíl zahraničních evropských filmů.  

7. Priority 

Jste odpovědná za pomoc v rozvoji úspěšného evropského mediálního a obsahového 

průmyslu, který zasáhne nové diváky a využije potenciál digitálního prostředí. Byla 

předložena řada legislativních i nelegislativních iniciativ, které jsou zaměřeny zejména 

na aktualizaci regulace sdělovacích prostředků a modernizaci autorského práva. Jaké 

výsledky by podle Vašeho názoru tyto iniciativy měly mít, abyste je považovala za 

úspěšné? Plánujete další iniciativy na podporu mediálního a obsahového průmyslu a na 

zlepšení přístupu veřejnosti ke kulturnímu obsahu, zejména audiovizuálnímu? 

Plánujete další iniciativy na podporu mediálního a obsahového průmyslu a na zlepšení 

přístupu veřejnosti ke kulturnímu obsahu, zejména audiovizuálnímu? Plánujete další 

iniciativy na ochranu nezletilých před škodlivým obsahem? Jaké legislativní návrhy 

hodláte předložit a v jakém časovém horizontu, vzhledem k tomu, že konec volebního 

období bude znamenat určitý stupeň diskontinuity? Klíčovou součástí úspěšné digitální 

ekonomiky je dobře vzdělaná digitální pracovní síla. Jakým způsobem může EU podle 

Vás pomoci překonat stávající nedostatek digitálních dovedností? Jaké další iniciativy 

by vedle nové agendy dovedností pro Evropu a iniciativ, jako je koalice pro digitální 
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dovednosti a pracovní místa, podle Vás mohly pomoci podpořit digitální dovednosti 

v celé EU? 

Velmi aktivně se budu zasazovat, aby navržené reformy, zejména pokud jde o autorské právo 

a audiovizuální oblast, byly urychleně přijaty a odpovídaly cílům, které jsme si vytyčili. Budu 

přitom vycházet z probíhajících diskusí v Evropském parlamentu a v Radě. 

Reforma pravidel v oblasti autorského práva, kterou Komise navrhla v září 2016, je 

zásadní pro to, aby se stávající předpisy přizpůsobily digitálním technologiím a novým 

formám přístupu k obsahu. Považuji za nezbytné, aby byly ve všech oblastech zachovány 

navržené cíle: výběr a přístup k obsahu online; modernizace pravidel v oblasti výzkumu, 

vzdělávání a začleňování osob se zdravotním postižením; spravedlivější pravidla pro lepší 

fungování trhu v oblasti autorského práva. Iniciativy týkající se přenositelnosti on-line 

služeb poskytujících obsah a přeshraničního přístupu k rozhlasovým a televizním 

programům především usnadní přístup ke kulturnímu obsahu, zejména audiovizuálnímu. 

Návrh novely směrnice o audiovizuálních mediálních službách je v současné době 

projednáván v Evropském parlamentu a Radě. Doufám, že se nám rychle podaří přijmout 

vyvážený text, který uceleným způsobem zohlední nové aktéry, umožní účinnou ochranu 

diváků a uživatelů audiovizuálního obsahu a zvýší konkurenceschopnost evropského 

audiovizuálního odvětví. Cílem návrhu Komise je zejména usnadnit přístup 

k audiovizuálnímu obsahu, a to rozšířením povinností služeb videa na vyžádání, pokud jde 

o propagaci evropských děl. 

* 

Nezletilé osoby, které sledují audiovizuální obsah stále častěji pomocí služeb videa 

na vyžádání, musí být chráněny stejným způsobem jako v případě televize. Za tímto účelem 

budu hájit opatření na ochranu nezletilých osob navržená v novele směrnice 

o audiovizuálních mediálních službách.  

Budu se i nadále angažovat ve prospěch center bezpečnějšího internetu, aby byl internet pro 

naše děti bezpečnější. Hodlám posílit naši spolupráci s Aliancí pro lepší ochranu nezletilých 

na internetu, aby se prostřednictvím samoregulace zlepšilo online prostředí pro děti, a to 

v oblasti obsahu i potírání škodlivého chování (například kyberšikany). 

* 

Digitální transformace, stejně jako předchozí pokroky techniky, přináší obrovské zvýšení 

produktivity. Má však také dopad na společnost, zejména na trh práce. Některá pracovní místa 

jsou odsouzena k zániku, jiná vzniknou a většina se od základů změní. Je zřejmé, že je 

zapotřebí na digitální transformaci reagovat, a to v prvé řadě tak, že všem občanům 

umožníme získat digitální dovednosti, které jim umožní se přizpůsobit již probíhajícím 

změnám. 

V rámci nové agendy dovedností pro Evropu vyzvala Komise členské státy EU, aby pro 

rozvoj digitálních dovedností vypracovaly národní strategie. Komise rovněž zahájila 

iniciativu Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa. Ve spolupráci s Evropským 

parlamentem budu usilovat o zajištění soudržnosti mezi realizací národních strategií 

a evropskými iniciativami. 



 – 11 –   

Plně podporuji pilotní projekt Digital Opportunity scheme for internships, jehož cílem je 

poskytnout absolventům a studentům vysokých škol pracovní zkušenost v oblasti digitálních 

technologií v jiném členském státu. Pilotní projekt tohoto druhu by měl být rozšířen, aby 

mohl praktické zkušenosti v digitální oblasti získat co největší počet absolventů. 

8. Aktuální otázky 

Potřeba zajistit vysoce kvalitní a nezávislé sdělovací prostředky je v současné době 

důležitým bodem politického programu. Zároveň existuje shoda na tom, že je třeba se 

více snažit, aby občanům EU bylo poskytováno informativní a nestranné zpravodajství 

o záležitostech EU. Jakým způsobem se domníváte, že EU může pomoci podporovat 

vysoce kvalitní a nezávislé zpravodajství o záležitostech EU v různých sdělovacích 

prostředcích a zejména s využitím nových médií a technologií? Byla jste konkrétně 

pověřena prosazením udržitelného obchodního modelu pro zpravodajský kanál 

Euronews. Jakým způsobem hodláte k tomuto úkolu přistoupit? A jak zpravodajský 

kanál Euronews zapadá do širší koncepce spočívající v poskytování nezávislého nového 

zpravodajství o záležitostech EU? Jaké další iniciativy hodláte propagovat 

a podporovat? Dále jste byla pověřena úkolem určit, jak by EU mohla účinně pomáhat 

chránit občany před „falešnými zprávami“, a to zejména prostřednictvím internetových 

platforem. Jak hodláte dosáhnout vhodné rovnováhy, když na jedné straně zvážíte, 

jakou úlohu internetové platformy hrají při poskytování přístupu občanům 

a spotřebitelům k mediálnímu a kulturnímu obsahu, a na druhé straně potřebu, aby 

dostaly řádný regulační rámec? 

O evropských záležitostech je nejčastěji referováno z úhlu pohledu národního nebo 

regionálního. Poslední Eurobarometr ukázal, že pouze 38 % Evropanů má pocit, že je „dobře 

informováno“ o evropských záležitostech. Domnívám se, že občané i demokratický evropský 

veřejný prostor potřebují nezávislou a vysoce kvalitní žurnalistiku, která se věnuje evropským 

záležitostem.  

Rozpočtový orgán tuto vizi podpořil prostřednictvím rozpočtové položky Opatření 

v multimediální oblasti. Tato opatření mají posílit zpravodajství o evropských událostech 

z pohledu celoevropského, tedy nad rámec perspektivy jednotlivých států, aby se občané 

mohli zapojovat do evropské politiky.  

I když jsou vyčleněné prostředky ve srovnání s výdaji členských států nebo soukromého 

sektoru skromné, Komise se snažila maximalizovat jejich vliv podporou formátů, které jsou 

mezi občany nejoblíbenější: 

 televize: podpora celoevropské stanice Euronews, 

 rozhlas: financování sítě rádií Euranet Plus, 

 nové technologie: podpora tvorby online obsahu založené na datové žurnalistice. Zde byly 

vybrány dvě skupiny médií. Díky tomuto opatření se vůbec poprvé uskutečnila spolupráce 

mezi německou tiskovou agenturou DPA, francouzskou AFP a italskou ANSA.  

* 

Mám za úkol „rozvíjet a prosazovat udržitelný obchodní model stanice Euronews, zejména 

pak dále upevňovat jeho poslání coby média veřejné služby, pomáhat mu s hledáním nových 

partnerů a zajistit lepší využívání technologií digitálního vysílání, přičemž musí být plně 

respektována redakční nezávislost této stanice“.  
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Komise stanici Euronews podporuje již od jejího spuštění v roce 1993. V roce 2010 Komise 

uznala, že plní poslání v obecném zájmu Unie, neboť je nadále jedinou stanicí, která se věnuje 

evropským tématům z pohledu překračujícího rámec jednotlivých evropských států. Proto 

bylo rozhodnuto, že bude uzavřena dohoda o partnerství a vypracován rámec pro spolupráci, 

který zajistí stabilitu financování.  

Evropský parlament opakovaně apeloval na pokračování a posílení podpory, která je stanici 

poskytována, aby byla zaručena její mnohojazyčnost, její úloha při vytváření evropského 

veřejného prostoru a rovněž její role v rámci kulturní diplomacie EU. Různá hodnocení 

uskutečněná od roku 2009 došla k závěru, že stanice toto poslání plní. 

V nedávné době vypracovala stanice ambiciózní strategii, aby svůj model produkce 

a distribuce přizpůsobila novým tržním trendům. Komise realizaci tohoto nového modelu 

pozorně sleduje, aby se ujistila, že zůstane zachováno historické poslání stanice, a aby 

vyhodnotila, jak by opatření Komise mohla být efektivnější. 

V únoru 2017 podepsala Komise s Euronews novou rámcovou dohodu o partnerství na příští 

čtyři roky. Tato dohoda nám umožní financovat programy věnované evropským záležitostem 

a také podpořit vícejazyčnost stanice.   

Komise se zavázala, že bude jazykovou rozmanitost Euronews chránit. Zároveň je zapotřebí 

v příštích letech počítat s dalším přizpůsobováním novým diváckým návykům a technickému 

vývoji. Již dvě jazykové mutace Euronews financované z prostředků EU, totiž arabská 

a perská, byly digitalizovány. Poslední výkonnostní audit, provedený v roce 2016, poukazuje 

na velký potenciál tohoto přechodu. 

Pokud jde o dohodu s NBC, podle mých informací byla nakonec po měsících jednání mezi 

jednotlivými akcionáři Euronews nedávno schválena. Jak víte, Euronews je soukromá 

společnost, a může tedy svobodně přijímat vlastní strategická rozhodnutí. Na druhou stranu si 

Komise, jako klíčový partner stanice, vyžádala ze strany Euronews určité záruky a zavázala 

se, že vyhodnotí potenciální dopad dohody mezi NBC a Euronews na partnerství.  

Pokud by poskytnuté záruky nebyly plněny, mohla by Komise od dohody o partnerství 

odstoupit. Během svého funkčního období budu naplňování dohody a způsob spolupráce 

s Euronews bedlivě sledovat, abych zaručila, že budou mít naše kroky přidanou hodnotu.  

Ve stávajícím víceletém finančním rámci (2014–2020) byl rozpočet na Opatření 

v multimediální oblasti výrazně zkrácen (přibližně o 20 %). Vyhlídky do budoucna se tak 

dostávají pod tlak. V posledních letech se však Komisi podařilo s podporou Evropského 

parlamentu udržet rozpočtovou stabilitu opatření ve prospěch Euronews a rovněž 

kontinuitu sítě rádií Euranet Plus. 

V rozhodnutí o financování na rok 2017 se počítá s novým rámcem podpory pro síť Euranet 

Plus, který jí má umožnit produkci rozhlasových pořadů v příštích dvou letech (od poloviny 

roku 2017 do poloviny roku 2019). Kvůli rozpočtovým omezením bude tato podpora oproti 

předchozímu období menší, ale cíl konsolidovat rámec pro spolupráci mezi celostátními 

a regionálními rozhlasovými stanicemi zůstává zachován.  

* 

Pokud jde o falešné zprávy, Komise klade důraz na účinná, dobrovolná a samoregulační 

opatření i na cílené regulační zásahy.  
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Kromě ustanovení, která již byla navržena v novele směrnice o audiovizuálních mediálních 

službách za účelem posílení boje proti nenávistným projevům, předložím další, doplňující 

opatření, aby byly ještě více podpořeny proaktivní zásahy ze strany internetových platforem 

a sociálních sítí. Další kroky budou spočívat v posílení naší strategické komunikace zaměřené 

proti dezinformačním kampaním za hranicemi EU. V této oblasti budu spolupracovat 

s vysokou představitelkou. 

Na politické úrovni má boj proti falešným zprávám více podob: 

 Prověřování, zda se v obsahu nevyskytují falešné zprávy: Komise vyčlenila 

financování z oblasti výzkumu a inovací na vývoj nástrojů, které provozovatelům 

médií pomohou určovat a ověřovat obsah distribuovaný online, včetně identifikování 

obsahu protiprávního nebo škodlivého. 

 Komise rovněž zahájila konstruktivní dialog s hlavními provozovateli sociálních sítí, 

aby mohla sledovat pokrok při řešení klíčových problémů, jako jsou falešné zprávy, 

a to díky spolupráci s tiskem (např. ověřování faktů) a/nebo iniciativ zaměřených 

na zvyšování mediální gramotnosti uživatelů.  

 Zvyšování mediální gramotnosti: Aktivně spolupracujeme s hlavními platformami 

sociálních médií, včetně Facebooku, Googlu a Twitteru, a s odborníky na mediální 

vzdělávání z celé Evropy.  

 Dialog s členskými státy: Cílem je zřídit skupinu odborníků na sociální sítě 

z členských států, aby bylo možné vytipovat osvědčené postupy a diskutovat 

o řešeních, dělit se o výsledky výzkumu a přispět k hledání harmonizovaných 

přístupů. 

 


