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ODPOVĚDI NA OTÁZKY 

EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

PRO NOMINOVANOU KANDIDÁTKU NA KOMISAŘKU

Neelie KROESOVOU

(Digitální agenda)

Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

1. 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 můžete 
Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby 
žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nemohla zpochybnit 
plnění Vašich povinností v rámci Komise?

S potěšením jsem přijala kandidaturu na druhé období ve funkci evropské komisařky.
Vystudovala jsem ekonomii, a proto obvykle kladu důraz na efektivitu, sociální pomoc a 
hledání rozumných řešení. Během mé obchodní a politické kariéry se ukázalo, že tyto 
základní principy jsou spolu s mým smyslem pro službu veřejnosti a odhodlání nedocenitelné.

Působila jsem dvanáct let v nizozemské vládě jako náměstkyně ministra a následně jako 
ministryně dopravy, veřejných prací a telekomunikací. V této době jsem například odpovídala 
za privatizaci odvětví nizozemských poštovních a telekomunikačních služeb, takže když mě 
předseda Barroso nominoval v roce 2004 na post komisařky odpovědné za hospodářskou 
soutěž, liberalizace a regulace trhu mi již nebyly cizí.

Ve své stávající funkci jsem pozorovala, že hospodářská soutěž a regulace musí jít často ruku 
v ruce, aby byla zajištěna alokační efektivnost, z níž mají prospěch spotřebitelé i podniky.
Získala jsem mnoho zkušeností v oblasti regulovaných odvětví, zejména v oblasti 
informačních a komunikačních technologií.

Díky našemu průzkumu v oblasti chování zavedených provozovatelů telekomunikací a 
výrobců softwaru a hardwaru a díky rozhodnutím, jež se tohoto chování týkala, jsem lépe 
porozuměla úloze, již v těchto odvětvích zastává EU dnes a již bude zastávat i v budoucnu.
V současnosti se naše opatření zaměřují na to, aby se liberalizace sítě stala skutečností, a na 
podnícení hospodářské soutěže podporou vstupu nových subjektů na trh. Rovněž však 
myslíme na budoucnost tím, že podporujeme rozvoj přístupu k sítím příští generace a 
vytváříme rámec státní podpory na rozšíření vysokorychlostního širokopásmového připojení 
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k internetu příští generace. Spoluodpovídala jsem za poradenství orgánům členských států 
v oblasti regulace telekomunikačních trhů v souladu s rámcovou směrnicí a těším se, že 
v rámci příští Komise převezmu za tuto oblast odpovědnost výhradní.

Musela jsem se také naučit více o vyvíjející se technologii a o dostupných možnostech jejího 
šíření. Vypořádala jsem se s otevřenými normami a problémy interoperability, nutností zajistit 
přiměřenou ochranu obsahu online a s kompletní nabídkou dostupných internetových 
prohlížečů!

Jako komisařka pro hospodářskou soutěž jsem usilovně pracovala na přiblížení politiky EU 
jejím občanům. Nenechala jsem se odradit náročnými úkoly a soustavně jsem prosazovala 
zájmy spotřebitelů. Spotřebitelé zaujímali v mém programu ústřední postavení.

Jsem toho názoru, že jednotný trh je korunním klenotem Evropy. Je nástrojem nejen trvalého 
míru, ale i hospodářské stability, růstu a tvorby pracovních míst, zejména v situaci 
celosvětové hospodářské a finanční krize. Abychom zajistili jeho prosperitu, musíme říci ne
protekcionismu, který může jednotný trh rozdělit podél národních hranic, a ano
liberalizovaným odvětvím, která maximalizují blahobyt spotřebitelů na spravedlivém a 
rovném základě.

Pokládám za svůj závazek veřejnosti, že budu jednat nezávisle a v nejlepším zájmu všech 
Evropanů, v souladu s povinnostmi a etickými normami stanovenými ve Smlouvě a v Kodexu 
chování komisařů. Nebudu přijímat pokyny od žádné vlády ani žádného jiného orgánu, jak 
jsem již předvedla ve svém minulém funkčním období. Pro zvláštní povinnosti, jež jsou 
spojeny s přijetím veřejného úřadu, jsou naprosto zásadní účinné strategie řízení střetu zájmů.
Vyplnila jsem nové prohlášení o zájmech, které bude dáno veřejnosti k nahlédnutí. Zavazuji 
se, že předsedu Barrosa budu informovat o jakékoliv situaci, která by mohla vést ke střetu 
zájmů s mými povinnostmi. Během svého posledního funkčního období jsem se zavázala 
nevykonávat žádné jiné zaměstnání než činnost spadající do mé oblasti působnosti a tento 
závazek trvá.

Správa úřadu a spolupráce s Evropským parlamentem a jeho výbory

2. Jak byste zhodnotila Vaši úlohu ve sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete 
odpovědnost za vykonávání Vašeho úřadu a za činnost Vašich oddělení a jak o své 
činnosti hodláte informovat EP?

Svou úlohu komisařky chápu jako trojí: ve sboru, ve svém týmu a především ve prospěch 
evropských občanů, zastoupených Evropským parlamentem a Radou. Obecně jde o úlohu 
sloužit všem příslušným zúčastněným stranám.

Jsem dobrý týmový hráč a přirozený tvůrce konsensu a právě tak vidím svou roli ve sboru. Je-
li třeba přijmout těžká rozhodnutí, kolektivnímu orgánu hrozí, že uvázne na mrtvém bodě.
Abychom se pohnuli z místa, musíme nejprve porozumět problémům, s nimiž se potýkají naši 
kolegové, a následně hledat tvůrčí kompromis, jsme-li přesvědčeni, že je to v nejlepším zájmu 
všech Evropanů. Podle mého názoru je i proto ve sboru komisařů tolik důležité rovnoměrné 
zastoupení mužů a žen.
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Každý den úzce spolupracuji se svým kabinetem a útvary. Během mého působení ve funkci 
komisařky pro hospodářskou soutěž jsme cestou vnitřní restrukturalizace podnikli nezbytná 
opatření, abychom v GŘ pro hospodářskou soutěž posílili transparentnost a komunikaci a 
zlepšili výsledky a účinnost. To bylo pro mě obzvláště důležité, protože za svou oblast 
působnosti nesu politickou odpovědnost.

Jsem přesvědčena, že transparentnost a dobrá komunikace jsou hlavní součástí veškeré práce, 
kterou v Komisi vykonávám. Za své činy se zodpovídám jednak skrze Vás, poslance 
Evropského parlamentu, jednak celé veřejnosti. Parlament sehrává klíčovou roli v tom, že 
chrání demokracii v Evropě a odráží obecné zájmy všech Evropanů. Právě proto musíme i 
nadále úzce spolupracovat. Za sebe mohu říci, že jsem vždy ochotna účastnit se zasedání 
výborů, přijímat delegace a odpovídat na ústní i písemné otázky v Bruselu i ve Štrasburku. Za 
tím si skutečně stojím a těším se, že společně budeme rozvíjet konstruktivní politický dialog a 
spolupracovat na základě procesu spolurozhodování, který byl již před Lisabonskou smlouvou 
uplatňován na většinu právních aktů, jež oblast působnosti digitální agendy zahrnuje.

Kromě toho všem poskytuji aktuální informace o dosaženém pokroku prostřednictvím 
pravidelných tiskových konferencí a rozhovorů. Efektivní komunikace samozřejmě probíhá 
dvěma směry, a proto občanům vždy ráda zdůrazním, že se na mě mohou obrátit s jakýmikoli 
dotazy týkajícími se mé práce prostřednictvím mých internetových stránek.

3. Jak konkrétně zamýšlíte zvýšit transparentnost postupů, posílit spolupráci 
s Evropským parlamentem a zefektivnit opatření přijímaná v návaznosti na 
stanoviska EP a jeho výzvy k zahájení legislativního postupu, a to i vzhledem ke 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo 
probíhající postupy, jste připraven poskytovat EP stejné informace a dokumenty 
jako Radě?

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost je pro mě krokem vpřed pro evropskou demokracii.
Zlepšuje interinstitucionální spolupráci a zvětšuje odpovědnost, která nám pomůže společně 
usilovat o účinnější a efektivnější Evropskou unii, jež bude blíže evropským občanům.

Více než kdykoliv předtím dokážeme nyní využít evropského konsensu k tvorbě legislativních 
iniciativ, bude-li to nutné. Komise s Vámi bude moci více spolupracovat, v neposlední řadě 
proto, že postup spolurozhodování bude převládajícím legislativním postupem. Není třeba 
zdůrazňovat, že abyste se mohli na postupu spolurozhodování plně podílet, je zcela nezbytné, 
abyste měli stejné množství informací jako Rada.

Komise je plně oddána závazku lepší právní úpravy, která pro mě znamená vytváření 
právních předpisů jen v případě, kdy jejich přidaná hodnota je zcela zjevná, a uplatňování 
takových právních předpisů, které jsou cílenější a které jsou přijímány po úplné konzultaci, 
jež se řídí zásadou proporcionality a subsidiarity. Znamená také častější podávání zpráv a 
lepší následnou kontrolu iniciativ, abychom v souladu s rámcovou dohodou mohli ve vztahu 
k právním předpisům přijmout ucelenější přístup.

V souvislosti s posíleným postupem spolurozhodování bude lepší právní úprava znamenat i 
zlepšení našich postupů a našeho dialogu a vytváření prostředí vzájemné důvěry založené na 
transparentnosti. Jsem přesvědčena, že tato slyšení jsou pro nás vhodným způsobem, jak tento 
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proces odstartovat. Jak jsem již řekla, mám zájem na tom, abychom si vytvořili dobrý 
pracovní vztah, a těším se na to, až se s Vámi sejdu při dvoustranných jednáních a zúčastním 
se zasedání Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro kulturu a vzdělávání.
Věřím, že až toho docílíme, volný pohyb informací mezi námi se zlepší. 

Otázky týkající se svěřené oblasti politik

4. Jaké tři priority jste si stanovila v rámci Vašeho navrženého postu a jak hodláte 
v případech, kde je to vhodné, zohlednit finanční, hospodářskou a sociální krizi a 
otázky spojené s udržitelným rozvojem?

Informační a komunikační technologie (IKT) v současnosti pronikají všemi odvětvími naší 
společnosti, a proto mnoho politik Komise sehraje pozitivní úlohu při jejich rozvoji – od 
strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova přes jednotný trh až po spotřebitelské 
směrnice. Mou prioritou je vypracovat a provést evropskou digitální agendu, která přispěje 
k dosažení vize EU 20201 a ve středu jejíhož zájmu stojí spotřebitelé a občané. Evropskou 
digitální agendu chci vypracovat v úzké spolupráci s Evropským parlamentem a Radou a se 
svými kolegy z Komise. Mou prioritou zpočátku bude: i) vybudování vysokorychlostních sítí 
budoucnosti, ii) uskutečnění jednotného trhu online, iii) zajištění toho, aby se všichni občané 
podíleli na informační společnosti, a iv) vytvoření větší a cílenější podpory pro výzkum a 
inovaci IKT. Pohonem inovace jsou jak fyzické osoby, tak podniky – velké nebo malé, 
zavedené nebo nové, s vedoucím postavením nebo začínající. 

i. Vybudování vysokorychlostních sítí budoucnosti
Hlavním prvkem konkurenceschopnosti Evropy je obecně rozšířený přístup 
k vysokorychlostnímu internetu. Komise se zavázala dále rozvíjet evropskou strategii 
širokopásmového připojení, která je založena na hospodářské soutěži, kombinaci mobilních a 
pevných technologií a partnerstvích veřejného a soukromého sektoru. Budeme důrazně 
usilovat o dosažení dvojího cíle: poskytnout všem Evropanům přístup k základnímu 
širokopásmovému připojení do roku 2013 a dát podnět k rychlému a všeobecnému přechodu 
na sítě nové generace během příštích pěti až deseti let. Přestože byly podniknuty první kroky 
na podporu veřejných a soukromých investic prostřednictvím revidovaného 
telekomunikačního rámce a rámce státní podpory, musíme nadále odstraňovat překážky 
bránící investicím do nových služeb a infrastruktury světové úrovně, jež Evropa potřebuje, 
vytvářet k těmto investicím pobídky a dodržovat přitom zásadu technologické neutrality.

ii. Uskutečnění jednotného trhu online
Elektronická ekonomika má sice ohromný hospodářský potenciál, ale příliš často se stává, že 
jednotliví spotřebitelé a podniky neprovádějí transakce mezi členskými státy online, protože 
jim v tom brání právní a regulační překážky. Za posledních osmnáct měsíců jsem předsedala 
několika schůzkám u kulatého stolu zaměřeným na tvorbu konsensu v oblasti obchodu online.
Účastníci schůzek souhlasili s vytvořením nových licenčních platforem a licencí pro více 
území a se stanovením společného rámce pro výměnu informací o vlastnictví práv, přičemž 
jiní účastníci (např. Apple a Amazon) se zavázali k většímu zeměpisnému rozšíření svých
služeb v EU. Je však třeba udělat mnohem více, zejména v oblasti poskytování digitálního 
obsahu nebo ujištění spotřebitelů o elektronických platbách a jejich smluvních právech. Ráda 

                                               
1 Konzultace o budoucí strategii „EU 2020“, KOM(2009) 647 ze dne 24. listopadu 2009.
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bych se v úzké spolupráci se svými kolegy i nadále zasazovala o to, aby Komise působila při 
tvorbě praktických, přiměřených a inovačních řešení, která vybudují skutečnou ekonomiku 
EU online.

iii. Zajištění toho, aby se všichni občané podíleli na informační společnosti
Musíme nadále zlepšovat kvalitu služeb online ve veřejném a soukromém sektoru (např. 
elektronická zdravotní péče, elektronická správa, začlenění do informační společnosti).
K tomu potřebujeme efektivní normy IKT, které podporují především interoperabilní řešení.
Musíme zajistit i to, aby nové technologie byly zabezpečené a respektovaly soukromí a aby 
sítě byly spolehlivé a odolné, otevřené a neutrální. Všichni Evropané – samozřejmě včetně 
našich mladších generací – musí být informováni o svých právech a povinnostech, které jsou 
s užíváním internetu spojeny. To si vyžádá více práce na bezpečnějším internetu, například 
pokud jde o násilné videohry, a úsilí o zvyšování mediální gramotnosti. Musíme i nadále 
usilovat o to, aby v našich společnostech neexistovala digitální propast, zejména 
u zranitelnějších skupin, jakými jsou domácnosti s nižšími příjmy, starší občané a 
nezaměstnaní mladí lidé, a namísto toho posílit pozitivní účinek IKT na udržitelné digitální 
hospodářství.

iv. Vytvoření větší a cílenější podpory pro výzkum a inovaci IKT
Evropský výzkum a inovace jsou stále roztříštěné a naše vnitrostátní výzkumné a vzdělávací 
sítě nejsou dostatečně vyvinuté. Obě tyto skutečnosti ohrožují naši konkurenceschopnost ve 
světě. Jsem pevně přesvědčena o tom, že výzkum a inovace IKT jsou klíčem k vyřešení 
některých nejzávažnějších problémů Evropy – od rozvoje nízkouhlíkového, ekologického 
hospodářství až po péči o naše stárnoucí obyvatelstvo –, a proto se musí stát středem mnoha 
našich budoucích politických iniciativ. Musíme vytvořit lepší podmínky pro soukromé 
investice do výzkumu a rozvoje IKT a posílit a usnadnit koordinaci veřejné podpory.
Financování našeho výzkumu by mělo být otevřeno malým a středním podnikům a 
začínajícím inovačním společnostem, abychom podpořili nové evropské talenty. Budu 
důsledně dohlížet na správu rozpočtu vyčleněného na IKT v rámcovém programu pro výzkum 
a rozvoj, v programu pro konkurenceschopnost a inovace a v ostatních finančních nástrojích, 
za něž odpovídám. Mám rovněž v úmyslu aktivně se podílet na tvorbě příštích finančních 
výhledů pro IKT v 8. rámcovém programu a v novém programu pro konkurenceschopnost a 
inovace, který nahradí program současný. Dále obnovím fungování stávajících společných 
technologických iniciativ (Artemis a ENIAC) a připravím se na nová partnerství veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti IKT.

5. Jaké legislativní a nelegislativní iniciativy zamýšlíte předložit a v jakém časovém 
harmonogramu? Jaké konkrétní závazky můžete přijmout, zejména pokud jde 
o priority a žádosti, které v souvislosti s těmito iniciativami vznesou výbory EP 
a které budou spadat do oblasti Vaší působnosti? Jak máte v úmyslu osobně 
zajišťovat vysokou kvalitu legislativních návrhů?

Iniciativy, jež budou tvořit digitální agendu, vypracuji během prvních šesti měsíců svého 
mandátu. Cílem této agendy je podpořit integrovaný rámec politiky IKT, který se bude 
zabývat nabídkou i poptávkou v oblasti digitálních služeb, produktů a obsahu a který zajistí, 
že Evropa zůstane v popředí technologického rozvoje. Hodlám se věnovat i otázkám podpory 
šíření a zavádění vysokorychlostních internetových sítí v EU, jak pevných, tak mobilních, a 
koordinované politiky spektra. Těším se na podněty od Evropského parlamentu, ze zasedání 
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Evropské rady na jaře roku 2010 a z neformální schůzky s ministry pro telekomunikace 
v Granadě pořádané v dubnu, jakož i od zástupců dalších zúčastněných stran a občanské 
společnosti. Předpokládám, že konečnou podobu digitální agendy představím v létě roku 
2010.

Plně se ztotožňuji s tím, že je třeba zajistit, aby EU vytvářela právní předpisy jen tehdy, kdy 
veřejná konzultace potvrdí, že je nezbytné a přiměřené jednat na evropské úrovni, a kdy lze 
jednáním na evropské úrovni dosáhnout výše popsaných cílů s co nejnižšími ekonomickými 
náklady. Předseda Barroso přikládá velký význam „inteligentní“ právní úpravě a zajištění 
toho, aby Komise opatrně a systematicky hodnotila nejen své výdajové programy, ale i své 
legislativní návrhy a provádění stávajících právních předpisů. Digitální agendu mám v úmyslu 
provádět prostřednictvím legislativních i nelegislativních iniciativ v těchto třech oblastech: i) 
vybudování vysokorychlostních sítí budoucnosti, ii) evropský digitální obsah a iii) digitální 
občanství.

i. Vybudování vysokorychlostních sítí budoucnosti
Aby Komise dále podpořila zavádění vysokorychlostních sítí, předloží v letošním roce 
doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace. Zároveň podnikneme 
okamžitá opatření ke zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC).

Komise zahájí v průběhu roku 2010 rozsáhlou veřejnou konzultaci o otázce povinností 
univerzální služby. Těším se, že Evropský parlament do této diskuse aktivně přispěje, neboť 
se stane základem pro sdělení Komise, po němž budou následovat legislativní návrhy do 
konce roku 2010, ukáže-li se, že budou nutné.

Komise aktivně vybízí členské státy, aby do ledna 2012 dokončily přechod na digitální 
vysílání a aby otevřely pásmo 800 MHz pro další rozvoj bezdrátových komunikačních služeb.
Myslím, že Evropa se musí pevně chopit příležitosti, kterou jí nabízí přerozdělení spektra, a 
že přijetí koordinovaného přístupu bude cenným přínosem k hospodářskému oživení. Kromě 
toho věřím, že vytvoření cílevědomé politiky spektra v Evropě rovněž nastolí příznivé 
podmínky pro rozvoj celé řady nových služeb, zejména v oblasti mobilního širokopásmového 
připojení.

Evropský parlament a Rada přijmou víceletý program politiky spektra, který využívání 
spektra v Evropě dodá strategický rozměr. Těším se, že se zúčastním první vrcholné schůzky 
o spektru pořádané s Evropským parlamentem, kterou pokládám za vhodné fórum pro 
podrobnější diskusi o našich budoucích prioritách.

ii. Tvorba politiky evropského digitálního obsahu
Ze všeho nejdřív se chci zaměřit na vytvoření skutečného jednotného trhu s obsahem a na 
usnadnění digitalizace evropského kulturního dědictví. Abychom odstranili současnou 
roztříštěnost trhu EU, vyžádá si tato činnost koordinovaná opatření v rámci Komise a 
s ostatními institucemi. Budu důkladně zkoumat licenční ustanovení, která umožňují přístup 
k obsahu, zejména u již nevydávaných nebo osiřelých děl a v souvislosti s vytvořením 
udržitelné základny pro evropskou digitální knihovnu (Europeana) a rozsáhlou digitalizaci 
kulturních děl v Evropě. V úzké spolupráci s komisařem pro vnitřní trh hodlám přispívat 
k cílům Komise zaměřeným na vytvoření příznivého prostředí pro rozvoj důvěryhodné, 
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konkurenceschopné a celoevropské nabídky obsahu online, včetně účinné ochrany duševního 
vlastnictví těch, kteří obsah online nabízejí, abychom zastavili vlnu nezákonného stahování.

Komise bude rovněž usilovat o obnovení mandátu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a 
informací (ENISA). Dále čekám, že výsledky loňské diskuse o počítačových útocích vytvoří 
základ pro návrhy na modernizaci a posílení bezpečnosti sítí a informací na evropské úrovni.
Rovněž plánujeme podat zprávu o směrnici o audiovizuálních a mediálních službách, provést 
přezkum směrnice o informacích veřejného sektoru a posoudit potřebu dalších opatření 
v oblasti evropského systému klasifikace videoher.

iii. Tvorba politiky digitálního občanství
Budu věnovat zvláštní pozornost tomu, aby Evropa přispěla k vytvoření kvalitních otevřených 
norem IKT. Komise kromě toho podá do konce roku 2010 zprávu Evropskému parlamentu a 
Radě ministrů o otázce neutrality sítě, přičemž vyjde z nových ustanovení telekomunikačního 
balíčku.

Evropští občané by měli požívat výhod digitálních služeb i v okamžiku, kdy uplatňují právo 
na volný pohyb. Komise vydá v červnu průběžnou zprávu o nařízení o roamingu, po níž bude 
následovat jeho kompletní přezkum. S upřímným zájmem budu sledovat vývoj poplatků za 
roaming v Evropě a věřím, že se dočkáme mnohem nižších maloobchodních cen za datový 
roaming a konce šoků z vyúčtování.

S rozvojem nových technologií narůstají problémy s ochranou osobních údajů. Těším se, že 
s komisařkou Redingovou budeme spolupracovat na posouzení výsledků veřejné konzultace 
týkající se směrnice o obecné ochraně údajů. Komise bude rovněž pozorně sledovat účinné 
prosazování nových předpisů o ochraně soukromí, jež mají být provedeny do vnitrostátního 
práva do roku 2011. V úzké spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů chci také 
zaujmout aktivní postoj k otázce oznamovací povinnosti při narušení bezpečnosti.

Další klíčová opatření zahrnují: opatření v návaznosti na akční plány a prohlášení ministrů 
v oblasti elektronické správy, začlenění do informační společnosti a elektronické zdravotní 
péče. Budu rovněž zvažovat návrhy nařízení o bezpečnostním systému vozidel eCall a návrhy 
na rozvoj naší politiky IKT z hlediska energetické účinnosti.


