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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 budete přispívat 

k prosazování strategické agendy Komise? Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen 

a mužů a začleňovat jej do všech politických oblastí Vašeho portfolia? 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? 

 

V posledních dvou letech jsem byla komisařkou zodpovědnou za digitální ekonomiku 

a společnost a předtím jsem byla osm let poslankyní Evropského parlamentu. Jako 

přesvědčená Evropanka si nedokážu představit větší politickou poctu než pracovat pro 

Evropu, zejména v současné době, která s sebou přináší velké množství problémů. Jsem si 

jistá, že budoucnost Evropy závisí na síle naší jednoty. Nově zvolená předsedkyně mne 

pověřila dvěma úkoly. 

Zaprvé zajistím, aby nám znalostní trojúhelník vzdělávání, výzkum a inovace pomohl naplnit 

naše ambice a širší cíle. V této oblasti budu v záležitostech týkajících se výzkumu a inovací 

pracovat pod vedením výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk 

a v záležitostech týkajících se vzdělávání, kultury, mládeže a sportu pod vedením výkonného 

místopředsedy pro ochranu evropského způsobu života. To podpoří naši konkurenceschopnost 

a zajistí vedoucí postavení Evropy v přechodu k digitální a klimaticky neutrální společnosti. 

Společný přístup k těmto politikám zajistí, aby lidé měli správné dovednosti a byli schopni se 

v neustále se měnící společnosti prosadit. Mou hlavní motivací pro to, abych se věnovala 

politice, a co mě motivuje dnes jako kandidátku na komisařku, je být co nejvíce inkluzivní 

a pracovat ve prospěch občanů všude v Evropě. 

Zadruhé se zaměřím na mladší generace a na perspektivy, jak jim vytvořit příležitosti 

k rozvinutí jejich potenciálu. Kultura je DNA Evropy z hlediska rozmanitosti, základních práv 

a hodnot. Pod vedením místopředsedy pro ochranu evropského způsobu života ji budu 

společně s evropskými tvůrci nadále podporovat. Zachování našeho kulturního dědictví, 

včetně digitálních prostředků, zůstane ústředním bodem mé politické činnosti. 

Tyto politiky vycházejí ze zkušeností, jež jsem získala během posledních dvou let. Ve funkci 

komisařky pro digitální ekonomiku a společnost jsem zejména řídila část programu Horizont 

2020 týkající se informačních a komunikačních technologií (13 miliard EUR), Nástroj pro 

propojení Evropy (1 miliarda EUR) a program kreativní Evropa (1 miliarda EUR, dílčí 
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program MEDIA). Kromě toho jsem se úspěšně podílela na práci, jež vedla k předložení 

návrhu na vytvoření programu Digitální Evropa pro příští finanční rámec, což by mimo jiné 

mělo pomoci začlenit výsledky výzkumu a inovací do evropského průmyslu. 

Kromě financování jsem byla odpovědná za řadu politik, které přímo souvisejí s mým novým 

portfoliem. Patří sem například nový soubor pravidel týkajících se autorských práv 

a audiovizuálních děl, který jsem vyjednala jménem Komise a jenž má prvořadý význam pro 

evropskou kulturu. Dalším příkladem je akční plán digitálního vzdělávání, který jsem 

předložila s komisařem pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport a který budu v dalším 

funkčním období aktualizovat. Posledním příkladem je má trvalá angažovanost v oblasti 

digitálních dovedností, kterou dokládá vytvoření programu stáží financovaného z programu 

Horizont 2020a realizovaného prostřednictvím programu Erasmus +, jenž pomohl tisícům 

mladých evropských absolventů získat digitální zkušenosti v zahraničí. 

Prioritou mé politické činnosti vždy byly a nadále zůstávají integrace a začleňování hlediska 

rovnosti žen a mužů. V předchozím funkčním období jsem vypracovala a prosadila strategii 

„Ženy v digitální sféře“, jež spojuje akce na překonávání digitálních genderových stereotypů 

a na propagaci vzorů; zlepšuje vzdělávání dívek a žen v oblasti digitálních dovedností 

a přírodních věd, technologií, inženýrství a matematiky (STEM) a podněcuje podnikání žen 

v digitální oblasti. Výsledky se sledují v digitálním srovnávacím přehledu o ženách v rámci 

indexu digitální ekonomiky a společnosti a zpráv k evropskému semestru. Naše kampaň 

#DigitalRespect4Her upozornila na problémy, se kterými se ženy setkávají na internetu. 

Všechny členské státy a generální ředitelé z 23 velkých společností v oblasti špičkových 

technologií a médií podepsali prohlášení o vytvoření inkluzivního pracovního prostředí 

ve svých společnostech. V audiovizuální oblasti jsme začali sledovat vyvážené zastoupení žen 

a mužů v programu Kreativní Evropa MEDIA a zahájili jsme iniciativu „Ženy v pohybu“ 

s pokyny pro „osvědčené postupy“.  

Vždy jsem také důsledně uplatňovala evropský přístup, pokud jde o naše vztahy 

s mezinárodními partnery. V této souvislosti jsme významně rozšířili rozměry všech 

digitálních souborů, jako je Digitální agenda pro západní Balkán, vztahy s Východním 

partnerstvím, Afrikou a jižním Středomořím. 

Zavazuji se, že budu i nadále 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.  

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, budu plně respektovat ducha 

i literu Smlouvy, zejména povinnost jednat v evropském zájmu a nepřijímat žádné pokyny. 

Budu i nadále ctít kodex chování členů Evropské komise a jeho ustanovení o střetu zájmů. 

Moje prohlášení o střetu zájmů je úplné a přístupné veřejnosti a stejně jako v průběhu 

minulého funkčního období je budu v případě jakýchkoli změn rychle aktualizovat. 

 

2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem 

Jak vnímáte svou úlohu členky 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 
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o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné 

informace a dokumenty jako Radě? 

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, převezmu plnou politickou 

odpovědnost za činnost ve své oblasti působnosti. Přikládám velkou váhu zásadě kolegiality 

a budu plně spolupracovat s ostatními členy sboru komisařů.  

Vzhledem k tomu, že jsem byla třikrát zvolena do Evropského parlamentu, budu nadále 

s respektem a odhodláním úzce spolupracovat s Parlamentem a příslušnými výbory ve všech 

fázích procesu tvorby politik i v rámci politického dialogu. 

Plně se ztotožňuji s hlavními zásadami, které umožňují efektivní interinstitucionální 

spolupráci a účinný a legitimní rozhodovací systém EU. Mezi tyto zásady patří otevřenost, 

vzájemná důvěra, efektivnost a pravidelná výměna informací. Plně podporuji politické 

pokyny nově zvolené předsedkyně a pověřovací dopisy, jež tyto zásady plně odrážejí 

a zdůrazňují záměr posílit jedinečné partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. 

Pokud bude moje nominace na funkci komisařky potvrzena, udělám pro dosažení tohoto cíle 

vše, co bude v mých silách, a budu při tom plně dodržovat ustanovení Rámcové dohody 

o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí z roku 2010 

a interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016. 

Stejně jako během stávajícího mandátu se zavazuji k účasti na všech příslušných rozpravách 

v plénu, schůzích výborů a třístranných jednáních. Zajistím, aby příslušné výbory Evropského 

parlamentu byly zapojeny do všech významných událostí v mé kompetenci, a zároveň jsem si 

plně vědoma významu rovného zacházení s Parlamentem a Radou jakožto spolunormotvůrci.  

Konkrétně budu zajišťovat pravidelnou výměnu informací s předsedy příslušných 

parlamentních výborů, budu přímo komunikovat s členy výboru a zajistím, abych byla 

k dispozici pro dvoustranná jednání. 

Rovněž zajistím, aby otázky poslanců Evropského parlamentu na Komisi, jež spadají do mé 

kompetence, byly zodpovězeny rychle a přesně. Před plénum a výbory Evropského 

parlamentu předstoupím, kdykoliv o to budu požádána, abych zodpověděla otázky nebo 

poskytla konkrétní reakci. 

Souhlasím s politickými směry nově zvolené předsedkyně, jež zdůrazňují, že pro opětovné 

získání důvěry občanů v Unii by naše orgány měly být otevřené a bez jakýchkoli pochybností 

v otázkách transparentnosti. 

Jsem proto plně odhodlána provádět dalekosáhlá ustanovení týkající se transparentnosti a toku 

informací obsažená v Rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí a 

v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Zejména zajistím, aby 

tato ustanovení byla dodržována v rámci mých strukturovaných dialogů a dalších kontaktů 

s výbory Parlamentu.  

Budu rovněž pokračovat v úsilí informovat občany o úloze Komise v institucionálním 

uspořádání EU, zejména prostřednictvím vedení řady dialogů s občany. Kromě toho budou 

politické návrhy a provádění programů v mé kompetenci v souladu se zásadami zlepšování 

právní úpravy založeny na řádných konzultacích s odborníky a veřejností.  

Plně se připojuji k nově zvolené předsedkyni, pokud jde o podporu práva Evropského 

parlamentu na legislativní iniciativu, a závazek, že Komise na základě usnesení Parlamentu 
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přijatá většinou poslanců předloží legislativní akt při plném respektování zásad 

proporcionality, subsidiarity a zdokonalování tvorby právních předpisů. 

V rámci závazku příštího sboru komisařů o prohloubení partnerství s Evropským 

parlamentem budu s Parlamentem spolupracovat ve všech fázích projednávání usnesení podle 

článku 225 SFEU. Zavazuji se, že budu úzce spolupracovat s příslušnými parlamentními 

výbory a že se budu aktivně účastnit příprav usnesení podle článku 225 SFEU. Jsem pevně 

přesvědčena, že to zlepší dialog, posílí důvěru a pocit sdíleného úsilí o společný cíl.  

Zajistím také, aby byl Evropský parlament pravidelně zpravován, konkrétně před 

významnými událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblasti v mé 

působnosti.  

Jsem si zcela vědoma, že poskytování informací a dokumentů je nezbytným aspektem 

prohlubujícího se partnerství mezi Evropským parlamentem a Komisí. Zavazuji se proto 

provádět v plném rozsahu příslušná ustanovení rámcové dohody mezi těmito dvěma 

institucemi, jakož i ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů. Zajistím, aby byla respektována rovnost spolunormotvůrců, pokud jde o to, jak jsou 

v oblastech, za které jsem odpovědná, sdíleny informace. 

 

Otázky Výboru pro kulturu a vzdělávání: 

1. Portfolio 

Vzdělávání. Vaším úkolem je, aby se do roku 2025 uskutečnil Evropský prostor 

vzdělávání. Jak zajistíte, aby se nedávno přijatá opatření změnila v konkrétní kroky 

v praxi, a jaká další opatření plánujete v tomto směru realizovat? Jak vidíte budoucnost 

politiky Unie v oblasti digitálních dovedností a mediální gramotnosti a jaké jsou další 

kroky pro akční plán digitálního vzdělávání? Byl Vám svěřen úkol ztrojnásobit rozpočet 

programu Erasmus+ v příštím VFR a program Erasmus+ má být inkluzivnější 

a otevřenější lidem s omezenými příležitostmi. Jak hodláte zajistit, aby byl rozpočet 

v novém VFR skutečně navýšen, a jakým způsobem konkrétně učiníte program 

Erasmus+ inkluzivnějším? Jak budete podporovat jednotnější politický přístup ke 

vzdělávání a výzkumu na univerzitách v celé EU? A konečně, jaká je Vaše vize 

dlouhodobé politiky EU v oblasti vzdělávání?  

 

Řízení činností k uskutečnění projektu Evropského prostoru vzdělávání zaujímá v mém 

pověřovacím dopise klíčovou roli. Při plném dodržování pravomocí svěřených mi Smlouvou 

v oblasti vzdělávání budu velmi úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, členskými 

státy a zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání. Evropský parlament a členské státy 

Evropský prostor vzdělávání velmi vítají; na zasedání Evropské rady v prosinci 2017 byly za 

účelem jeho uskutečnění určeny prioritní oblasti činnosti. Tento impuls je stále velmi silný. 

Proto budu plně využívat rámec EU pro výměnu, porovnávání, referenční srovnávání a 

vzájemné učení, pokud jde o velké společné výzvy, jimž členské státy v oblasti vzdělávání 

a odborné přípravy čelí. Zaměřím se na zajištění přístupu k vysoce kvalitním systémům 

vzdělávání a odborné přípravy, které jsou založeny na inovacích. Budu usilovat o překonání 

překážek, které brání vzdělávání v jiné zemi a volnému pohybu studentů. Jednou z těchto 

překážek je neexistence evropské studentské karty. Budu podporovat přeshraniční vzdělávací 

mobilitu a spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, v neposlední řadě 
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prostřednictvím dalšího rozvoje prvního pilotního projektu Evropských univerzit. Budu 

pokračovat v již započaté práci v oblasti klíčových kompetencí, kvalitního předškolního 

vzdělávání, vzájemného uznávání diplomů, výsledků vzdělávání a studia jazyků.  

Pokud jde o program Erasmus, budu usilovně pracovat na tom, abychom splnili výzvu nově 

zvolené předsedkyně ztrojnásobit rozpočet, a vyhověli tak i přáním Evropského parlamentu. 

Výrazně posílený rozpočet bude mít rovněž zásadní význam pro další zvýšení inkluzivnosti 

programu. Součástí opatření budou cílené granty pro osoby se zvláštními potřebami, pružnější 

formáty přizpůsobené potřebám lidí ze znevýhodněného prostředí nebo cílená opatření pro 

zajištění lepší informovanosti o programu. Dále ověřím v rámci strukturálních fondů 

a Programu InvestEU ověřím možnosti, jak podpořit členské státy při zajišťování rovného 

přístupu k vysoce kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání v souladu s první zásadou evropského 

pilíře sociálních práv. 

Vzhledem k rychlosti a rozsahu digitální transformace musíme bezodkladně zintenzivnit 

opatření v oblasti digitálních dovedností. Celkem 43 % populace EU má nízkou úroveň 

digitálního vzdělání a 17 % nemá žádné digitální dovednosti, což je vystavuje vážnému riziku 

vyloučení. Nově zvolená předsedkyně jasně uvedla, že tato otázka patří mezi naše priority. 

Věřím, že je načase akční plán digitálního vzdělávání zmodernizovat. Jak vyplývá ze studií, 

pozornost by měla být věnována zejména učitelům; právě oni mají zájem zlepšovat své 

digitální dovednosti a využívat technologie při své práci. Pokud se nám podaří zvýšit digitální 

kompetenci a digitální důvěru učitelů, bude snadnější vybavit mladé lidi digitálními 

dovednostmi, které potřebují jak pro svůj profesní život, tak pro účast ve společnosti.  

Další prioritou je rozšíření možností digitálního vzdělávání. Musíme připravit vzdělávací 

instituce na digitální věk z hlediska celoživotního učení. Zaměřím se zejména na příležitosti, 

jako jsou hromadné otevřené online kurzy, abychom oslovili co nejvíce lidí. Digitální 

technologie musíme využívat inteligentním způsobem, aby vzdělávání bylo jednak 

efektivnější, jednak inkluzivnější.  

Hlavním cílem veškerého našeho úsilí nicméně musí být vybavit mladé generace velmi 

dobrými digitálními dovednostmi. Můžeme tomu napomoci například tím, že se zaměříme 

na počítačovou gramotnost a počítačovou vědu a informatiku pro všechny, aby děti i mladí 

lidé porozuměli digitálním technologiím a přistupovali k nim kriticky jak z hlediska jejich 

přínosů, tak z hlediska jejich nebezpečí. Svět je již digitální, stejně jako naše děti, ale naše 

vzdělávání do tohoto stadia zatím nedospělo.  

Výzkum a vzdělávání patří k sobě. Špičkový výzkum nemůže existovat bez náležitě 

vzdělaných a vyškolených lidí, jsou-li zároveň nadáni tím správným přístupem a smýšlením, 

které jim umožnují neúnavně pátrat po nových objevech. Výzkum je přirozeným vyústěním 

perspektivy celoživotního učení. Většina vysokoškolských institucí v Evropě se ve 

skutečnosti věnuje jak výuce, tak výzkumu, přičemž vzdělávání a výzkum jsou již propojeny 

v rámci stávajících programů mobility. Nové programy zajistí ještě více synergie. Pokud budu 

potvrzena ve funkci komisařky odpovědné za vzdělávání i výzkum, nastavím rozhodný kurz 

k dalšímu propojení těchto dvou oblastí politiky v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami.  

Stručně řečeno, moje dlouhodobá vize politiky EU v oblasti vzdělávání je pevně zakotvena 

v Evropském prostoru vzdělávání. Plně podporuji ambiciózní politickou vizi vytvoření 

takového prostoru, v němž žádné hranice nebrání učení, studiu ani provádění výzkumu, v 

němž studijní a pracovní pobyty v zahraničí jsou pro většinu studentů a učitelů běžnou praxí a 

v němž vzdělávací instituce nabízejí vysoce kvalitní inkluzivní vzdělávání pro všechny. 
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Kultura. Vaším úkolem je řídit Evropský program pro kulturu. Jak zajistíte existenci 

jednotného politického a finančního přístupu EU ke kultuře a jaké kroky jsou zapotřebí 

k dosažení tohoto cíle? Potřebujeme širší a ambicióznější strategii EU v oblasti kultury? 

Jak zajistíte větší zviditelnění politiky EU v oblasti kultury a aktivní opatření navazující 

na Evropský rok kulturního dědictví 2018? Jak zajistíte, aby politika EU respektovala 

a podporovala kulturní a jazykovou rozmanitost? Máte odpovědnost rovněž za podporu 

kulturních a kreativních odvětví. Jaká další opatření EU považujete za nezbytná pro 

podporu těchto odvětví?  

 

Jednotný politický a finanční přístup ke kultuře má zásadní význam, neboť kultura zasahuje 

do mnoha oblastí politiky, od vzdělávání po výzkum, od sociální soudržnosti až po vnější 

vztahy. I v jiných programech jsou na kulturu k dispozici značné finanční prostředky EU. 

Například v období 2014–2020 je v evropských strukturálních a investičních fondech na 

kulturu k dispozici dle odhadů více než 9 miliard EUR, což zdaleka přesahuje finanční 

kapacitu programu Kreativní Evropa. V této souvislosti budu úzce spolupracovat se sborem 

komisařů a s členskými státy a regiony na tom, aby investice do kultury kladly patřičný důraz 

na strategie integrovaného místního rozvoje. 

Při naší práci zasahující různé politické oblasti a útvary se budeme řídit cíli a zásadami 

stanovenými v Evropském programu pro kulturu.  

Evropský rok kulturního dědictví 2018 byl vynikajícím příkladem toho, jak synergie mezi 

různými politikami a programy EU mohou přinášet prospěch různým společenstvím na škále 

od jednotlivců po obce, regiony, města, a někdy i celé státy. Evropský rok sledoval jediný cíl: 

propagovat naše společné evropské dědictví jakožto zdroj pro Evropu. K úspěchu Evropského 

roku přispělo 15 útvarů Komise, a právě tímto způsobem bych chtěla pokračovat i v 

budoucnu: prostřednictvím spolupráce, spojením sil a maximalizací každého příspěvku. Budu 

řídit politiku tak, aby dědictví pomáhalo odpovídat na naléhavé otázky naší doby, zejména 

v oblasti začleňování, udržitelného rozvoje a změny klimatu. 

Evropský rok kulturního dědictví, stejně jako každoročně vyhlašovaná evropská hlavní města 

kultury navíc významně zvýšil povědomí o politice EU v oblasti kultury a přispěl k jejímu 

zviditelnění. Oslovil miliony evropských občanů a ukázal jim význam kultury na úrovni EU. 

Domnívám se, že si z této zkušenosti můžeme vzít ponaučení. Ověřím, zda by bylo možné 

více zviditelnit konkrétní činnosti, které v současné době provádíme, například různé ceny v 

oblasti kultury, které v současné době financujeme. Abychom dokázali uvolnit ohromný 

potenciál Evropy v oblasti tvořivosti, je třeba tvořivost vyzdvihnout jako jednu z klíčových 

kompetencí pro konkurenceschopnou a udržitelnou Evropu. To vše lze provést s ohledem 

na základní prvek mého mandátu: chránit a prosazovat naši kulturní a jazykovou rozmanitost 

a v případě jazykové rozmanitosti rovněž dalšími opatřeními v oblasti literárního překladu. 

Tímto bych chtěla svým aktivním přístupem podpořit autory ze všech zemí, kteří oslovují 

publikum v jiných zemích ve svém vlastním jazyce. 

Věřím, že skutečná evropská strategie pro kulturní a kreativní odvětví musí být založena 

na porozumění stávajícím postupům a budoucím výzvám, musí zasahovat do všech odvětví a 

musí být zaměřena na dopad a udržitelnost. Komise zde již dosáhla značného pokroku svým 

návrhem na zřízení nového znalostního a inovačního společenství v rámci Evropského 

inovačního a technologického institutu, které je zaměřeno na kulturní a kreativní odvětví. 

Přístup Komise spočívá ve zkoušení nových nápadů a podporování kontaktů mezi odvětvími 

propojováním podnikatelů mezi sebou navzájem, s podniky a se špičkovým výzkumem, čímž 

by se měl vyřešit problém, který v těchto odvětvích považuji za hlavní – roztříštěnost. Cílem 
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proto bude odstranit překážky v přístupu k financování, vytvořit dostatečný kritický objem 

a překonat izolaci, aby dotčená odvětví mohla společně růst. Jedině tak budou schopna šířit 

naši kulturu ve větším měřítku po celém světě. 

 

Mládež a sport. Co považujete za priority politiky EU v oblasti mládeže a sportu? Jak 

zajistíte, aby strategie pro mládež byla pro mladé lidi hmatatelným přínosem? Jak 

hodláte zajistit větší zájem mládeže a její lepší zapojení do tvorby politik EU a 

v souvislosti s evropským občanstvím? Jak oslovíte mladé lidi z různého prostředí a lidi 

s omezenými příležitostmi? Díky tomu, že sport je nyní zakotven v Lisabonské smlouvě, 

rozvinula se tvorba politik EU v této oblasti. Jak vnímáte úlohu EU při utváření budoucí 

politiky v oblasti sportu a existují podle Vašeho názoru konkrétní oblasti politiky 

týkající se sportu, kde by měla být plánována opatření EU? 

 

Priority v oblasti mládeže a sportu jsou ve skutečnosti úzce propojeny. Pomocí strategie pro 

mládež chceme zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi, abychom zapojili do 

demokratického života a přiblížili jim EU. Našim úsilím při prosazování evropského rozměru 

sportu chceme oslovit marginalizované členy společnosti, začlenit je do inkluzivních komunit 

a současně prosazovat zdravý životní styl pro všechny. 

Mojí hlavní prioritou v oblasti politiky mládeže je postarat se o to, aby z politik a programů 

EU mělo prospěch více mladých lidí a byla jim zajištěna rovná účast. I když dnes oslovujeme 

velké množství mladých lidí prostřednictvím programů výměn a různých forem dialogů, stále 

se ani zdaleka nejedná o většinu mladých Evropanů. Proto musíme učinit naše politiky 

a programy inkluzivnější a musíme do nich zapojit více mladých lidí bez ohledu na 

jejich původ, úroveň vzdělání nebo finanční prostředky. V této oblasti jsme již dosáhli 

určitého pokroku. Například jsme více místně ukotvili dialog EU s mládeží, takže mladí lidé 

se nyní mohou snadno zapojit do akcí EU, jako je Evropský sbor solidarity nebo iniciativa 

DiscoverEU.  

Strategie EU pro mládež představuje vizi pro mladší generace v Evropě. Pomáhá identifikovat 

výzvy, s nimiž se mladí lidé potýkají, i možnosti, jak jim EU s nimi může pomoci. Vytváří 

politický rámec, na němž mohou stavět program Erasmus+, Evropský sbor solidarity 

a iniciativa DiscoverEU. Poskytuje vodítko politikám členských států v oblasti mládeže. 

A v neposlední řadě otevírá strategie EU pro mládež mladým lidem možnost podílet se 

na tvorbě politik EU. Samozřejmě, že poskytnutí platformy k vyjádření názoru není pro 

zapojení mladých lidí dostačující. Mladým lidem musíme pozorně naslouchat a brát jejich 

názory vážně. Jejich myšlenky budu obhajovat před ministry v Radě pro mládež, pokud bude 

zapotřebí přijmout opatření v členských státech. Při řešení potřeb a obav mládeže využiji ve 

prospěch mladých lidí všechny nástroje ve svém portfoliu, od vzdělávání po sport a kulturu. 

Jsem toho názoru, že v oblasti sportu hraje EU stále důležitější úlohu. Pomáháme členským 

státům určovat společné výzvy a vypracovávat možná řešení v úzké spolupráci se všemi 

dotčenými zúčastněnými stranami, a to při plném respektování autonomie sportovních 

organizací. V této oblasti mám čtyři jasné politické priority. Zaprvé, chránit integritu sportu. 

Ráda bych viděla skutečný pokrok v oblasti boje proti manipulaci s výsledky zápasů. Po 

letech patové situace budu rychle kontaktovat předsednictví, abych zvážila, jak by bylo 

možné odblokovat proces Úmluvy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Zajištění 
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integrity sportu však nespočívá pouze v boji proti manipulaci s výsledky zápasů a v boji proti 

dopingu. Jde rovněž o prosazování řádné správy věcí, transparentnosti, demokracie a rovnosti 

žen a mužů ve sportovních organizacích. Zadruhé, v Evropě je znepokojivý trend 

nedostatečné tělesné aktivity. Musíme plně využít pozitivního vlivu sportu na společnost. 

Sport spojuje lidi, tmelí společenství a udržuje lidi v dobrém zdravotním stavu. Mám proto 

v úmyslu tento potenciál zužitkovat a sport využít k posílení zdraví evropských občanů a 

zároveň k podpoře sociálního začlenění a rovnosti žen a mužů. Zatřetí, sport není přínosem 

pouze pro naše společnosti, ale také pro naše hospodářství. Sportovní odvětví významně 

přispívá k naší konkurenceschopnosti a je významným zdrojem pracovních příležitostí. Chci 

proto sport využít jako hnací sílu hospodářského růstu, zaměstnanosti a inovací. Začtvrté, 

vím, že Evropský parlament má velký zájem o rozvoji sportu na místní úrovni, a 

v nadcházejících měsících bych chtěla přednostně diskutovat o tom, jak pro naše místní 

a regionální organizace dělat ještě více. Toto téma chci předložit na našem příštím sportovním 

fóru EU. 

 

2. Koordinace v rámci Komise 

V mnoha oblastech vzdělávání, kultury, mládeže a sportu (digitální dovednosti, 

mezinárodní spolupráce, Evropský sbor solidarity, Kreativní Evropa atd.) se Vaše 

portfolio překrývá s portfoliem jiných komisařů nebo místopředsedy. Jak zajistíte 

koordinovaný přístup v rámci Komise? Jak se tato koordinace a spolupráce promítne do 

tvorby politik? Jak zajistíte koordinovaný přístup ke stávajícím činnostem a iniciativám 

v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže a sportu? Výraz „inovace“ je uveden v názvu Vaší 

funkce. Jak podpoříte inovace ve vzdělávání, kultuře a kreativních odvětvích?  

 

Z mého pověřovacího dopisu je zřejmé, že pokud budu ve své funkci potvrzena Evropským 

parlamentem, stanu se komisařkou odpovědnou za vzdělávání, kulturu, mládež a sport. Jsem 

si vědoma doplňkovosti s jinými portfolii, např. s portfoliem kandidáta na funkci komisaře 

pro odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých Schmitem a kandidátky na funkci 

komisařky pro digitální a multimediální soubory Goulardovou. Pokud jde o nominované 

kandidáty na funkce místopředsedů, budou právě oni koordinovat oblasti politiky, včetně 

oblastí spadajících do mého portfolia. Systém místopředsedů, kteří řídí a koordinují práci 

skupiny komisařů, funguje již v rámci současné Komise a ukázal se být účinným nástrojem 

odstranění izolace a spolupráce napříč portfolii a týmy.  

Samozřejmě budu velmi úzce spolupracovat i s ostatními členy sboru komisařů na zajištění 

vzájemné doplňkovosti a soudržnosti našich politických aktivita na využití synergií mezi 

našimi portfolii.  

Výraz „inovace“ v názvu mého portfolia odráží jeho orientaci na budoucnost. Vzdělávání, 

mládež, kultura a sport jsou jistě velmi úzce spjaty s inovacemi. Podívejme se například na 

vzdělávání: jedním z cílů Evropského prostoru vzdělávání je podpora inkluzivních systémů 

vzdělávání a odborné přípravy založených na celoživotním učení a inovacích. V doporučení 

Rady o klíčových kompetencích z roku 2018 jsou do popisu případů, v nichž konkrétní 

znalosti, dovednosti a postoje přispívají k rozvoji nových myšlenek či přístupů, výslovně 

zahrnuty „tvořivost a inovace“. Evropský inovační a technologický institut a jeho znalostní 

a inovační společenství poskytují studentům, podnikatelům a inovátorům z řad podniků 

znalosti, kompetence a dovednosti nezbytné k tomu, aby své nápady mohli přeměnit 



 

9 
 

v hodnotné produkty nebo služby. V oblasti mládeže: nemůžeme ignorovat hlasy mladých lidí 

– nejen proto, že v budoucnu sehrají vedoucí úlohu, ale i proto, že do naší tvorby politik 

přinášejí nové nápady a inovace. V oblasti kultury: Komise v roce 2022 navrhla založit při 

Evropském inovačním a technologickém institutu znalostní a inovační společenství v oblasti 

kulturních a kreativních odvětví.  

  

3. Parlamentní kontrola 

 

Digitální rozměr politiky v oblasti vzdělávání i kultury se nachází mimo oblast Vaší 

působnosti a primárně náleží nominované místopředsedkyni Vestagerové a nominované 

komisařce Goulardové, má však hluboký dopad na vzdělávání, kulturu a audiovizuální 

oblast. Jak zajistíte, aby mohl výbor CULT kontrolovat práci těchto komisařek během 

jejich funkčního období? Jak zajistíte, aby usnesení Parlamentu byla podkladem pro 

tvorbu politik Komise? Pokud jde o programy VFR v rámci Vaší oblasti působnosti, jak 

zajistíte, aby Parlament hrál při přijímání politických a rozpočtových rozhodnutí během 

rozvíjení těchto programů trvalou úlohu? 

 

Jakožto bývalá členka Evropského parlamentu výrazně oceňuji významnou úlohu, kterou 

Evropský parlament hraje při zajišťování demokratického dohledu nad právními předpisy 

a programy EU. Z tohoto důvodu se budu pravidelně setkávat s výborem CULT, abych s 

Vámi mohla vést strukturované dialogy o aktuálním stavu důležitých dokumentů a o stavu 

provádění programů financování. Rovněž s Vámi povedu otevřený dialog o budoucích 

politických iniciativách a Vaše návrhy představím ostatním členům sboru komisařů, abychom 

se poradili, jak je promítnout do tvorby konkrétních politik. V oblastech společného zájmu 

budu zejména úzce spolupracovat s výkonnou místopředsedkyní pro Evropu připravenou na 

digitální věk a s komisařkou pro vnitřní trh, s nimiž se budu snažit hledat synergie a 

předcházet izolaci. Pokud jde o vývoj programů spadajících do mé působnosti, spolu se svými 

útvary zajistím vždy plnou transparentnost a budu Vám poskytovat veškeré nezbytné 

informace, které Vám mají usnadnit Vaši rozhodující úlohu jakožto jedné ze dvou složek 

rozpočtového orgánu.  

Domnívám se, že tento kooperativní přístup bude od počátku zásadní pro to, abychom naplnili 

očekávání občanů a zavedli konkrétní opatření, která mají pozitivní dopad na jejich život. 

Nejsem jediná, kdo v to věří. Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyen ve svém 

pověřovacím dopise vyzvala všechny kandidáty na funkci komisaře, aby zvláštní partnerství 

Komise s Evropským parlamentem posílili. Během svého mandátu budu s Evropským 

parlamentem pracovat ruku v ruce, zejména pak s výbory ITRE a CULT, jakož i s výborem 

STOA. Nepochybuji o tom, že výbor CULT vypracuje obdobně konstruktivní mechanismy 

spolupráce se všemi příslušnými kandidáty na funkci místopředsedy a kandidáty na funkci 

komisaře, aby byly zajištěny kontrolní pravomoci Evropského parlamentu.  

 

Otázky Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 

1. Jaké hlavní politické priority máte v úmyslu sledovat v rámci části Vašeho portfolia, 

která spadá do oblasti působnosti výboru ITRE, konkrétně v oblasti výzkumu a inovací? 

Jaké konkrétní legislativní a nelegislativní iniciativy, včetně finančních nástrojů, hodláte 

přijmout pro dosažení těchto priorit? Jaký by byl hlavní obsah a časový harmonogram 
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těchto iniciativ? Jak budete konkrétně uplatňovat zásadu „jeden přijmout, jeden zrušit“ 

(„one in, one out“) ve vztahu k legislativním návrhům v rámci Vašeho portfolia?  

 

Zaprvé, mojí nejvyšší prioritou je zajistit rychlou dohodu o dosud nepřijatých legislativních 

návrzích, zejména o programech Horizont Evropa, a zaměřit se na jejich včasné provedení. 

Patří sem rovněž pokračování v procesu spoluvytváření (tj. zapojení občanů, organizací 

občanské společnosti a konečných uživatelů) v případě prvního strategického plánu programu 

Horizont Evropa, zřízení prvních misí a příprava právních návrhů pro institucionalizovaná 

partnerství. Součástí toho je i zřízení Evropské rady pro inovace. V závislosti na pokroku 

ve víceletém finančním rámci a přijetí programu Horizont Evropa se legislativní návrhy pro 

institucionalizovaná partnerství, přijetí prováděcích aktů strategického plánu a první pracovní 

program Horizont Evropa plánují na rok2020.  

Zadruhé, chci vytvořit skutečný Evropský výzkumný prostor, v němž spojíme veškeré 

vnitrostátní a evropské úsilí. Oživený Evropský výzkumný prostor by měl posílit vedoucí 

postavení Evropy v oblasti vědy, zajistit vysokou kvalitu a oběh znalostí, kritické množství 

investic a poskytovat inovativní udržitelná řešení v rámci všech vnitrostátních systémů. Měl 

by rovněž podnítit vnitrostátní reformy ve všech oblastech vyžadujících zlepšení. Zásadními 

politikami k uskutečnění skutečného Evropského výzkumného prostoru jsou otevřená věda a 

otevřené inovace. Chci posílit další vazby s Evropským prostorem vzdělávání, neboť 

dovednosti, vzdělávání a celoživotní učení jsou klíčovou hnací silou konkurenceschopnosti 

a inovací v Evropě a pomáhají uskutečňovat Zelenou dohodu pro Evropu a digitální 

transformaci.  

Zatřetí, jsem přesvědčena, že výzkum a inovace jsou klíčovou hnací silo pro udržitelný růst 

založený na inovacích a mají zásadní význam pro uskutečnění řady priorit uvedených v 

politických směrech nově zvolené předsedkyně, od Zelené dohody pro Evropu po program 

boje proti rakovině, udržitelnou a inteligentní mobilitu, technologickou suverenitu, rozvoj 

čisté energie a nulové znečištění pro zdraví našich občanů. Mojí prioritou je, aby výzkum 

a inovace v maximální míře přispívaly k našim společným cílům prostřednictvím programu 

umožňujícího ekologickou, hospodářskou a sociální transformaci, která v sobě spojuje 

investice, reformy a regulaci v oblasti výzkumu a inovací.  

Začtvrté, budu podporovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací, 

která je důležitým prvkem při posilování úlohy Evropské unie jako globálního hráče. V rámci 

programu Horizont Evropa budeme sledovat strategickou spolupráci s klíčovými partnery 

prostřednictvím cílených opatření v souladu s prioritami EU a usilovat o proaktivnější hledání 

synergií s dalšími programy EU.  

V neposlední řadě jsem odhodlána výsledky našich rámcových programů EU pro výzkum 

a inovace, stávajícího programu Horizont 2020 a budoucího programu Horizont Evropa 

úspěšně využívat. To zahrnuje intenzivnější využívání výzkumu a inovací zapojováním 

mladých inovátorů a místních lídrů v oboru, kterým by měla být nabídnuta možnost k rychlé 

expanzi, mimo jiné prostřednictvím Evropské rady pro inovace. Patří sem rovněž oslovování 

občanů a jejich zapojení do našeho programu, například prostřednictvím projektu „Věda se 

setkává s regiony“. 

Na každém kroku této cesty je mým záměrem plně spolupracovat s Parlamentem, zejména 

s výborem ITRE, ale také s členskými státy, výzkumnou obcí, občanskou společností 

a ostatními komisaři. Výzkum a inovace mohou udávat směr k budoucnosti, kterou chceme 

vytvořit: k budoucnosti udržitelné, spravedlivé a prosperující. Kombinací spoluvytváření, 
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investic, inteligentní regulace a reformy chci dokázat, že výzkum a inovace mohou proměnit 

velké výzvy ve velké příležitosti. 

 

Pokud jde o zásadu „one in, one out“, právní předpisy EU mohou dosáhnout cílů a přinést 

výhody, kterých členské státy samostatně dosáhnout nedokáží. Při dosahování svých cílů však 

mohou právní předpisy EU způsobit konečným příjemcům nebo uživatelům zátěž. Zásada 

„one in, one out“ tuto zátěž zmírní: každý legislativní návrh, který vytváří novou zátěž, by 

měl zároveň občanům a podnikům rovnoměrně ulevit od jiné zátěže na úrovni EU, která již 

v téže oblasti politiky existuje. Zásada „one in, one out“ bude uplatňována tak, že se zaměří 

na celou oblast politiky, a proto půjde nad rámec jednotlivých právních předpisů ukládajících 

novou zátěž. Tím se zajistí, že zastřešujících politických cílů bude dosaženo účinně a s 

minimální zátěží a zároveň že si Komise vždy ponechá prostor k tomu, aby v případě potřeby 

jednala.  

- Váš pověřovací dopis zmiňuje pouze cíl ztrojnásobit rozpočet programu 

Erasmus+. Zachováte ambiciózní rozpočtový cíl programu Horizont Evropa, aby 

bylo možné financovat větší počet vynikajících projektů, a zvýšit tak úspěšnost 

současného programu, která je velmi nízká? Podpoříte postoj Parlamentu 

k rozpočtu programu Horizont Evropa, který má ve srovnání se svým 

předchůdcem širší rozsah?  

V mém pověřovacím dopise jsou výzkum a inovace považovány za klíčový faktor evropské 

konkurenceschopnosti v globálním měřítku.  

 

Při určování směru, zásad a rámce pro investice EU do výzkumu a inovací bude program 

Horizont Evropa ústředním prvkem. V situaci, kdy spolu soupeří různé priority a finanční 

zdroje jsou omezené, se jedná o program, jehož navrhovaný rozpočet pro příští programové 

období 2021–2027 se s ohledem na celý víceletý finanční rámec zvýšil nejvíce, a to o 26 %. 

Pro program Horizont Evropa budu důrazně hájit ambiciózní rozpočet, neboť je pro Evropu 

k dosažení jejích cílů nepostradatelný a bez něj by Evropa nebyla schopna vést přechod 

ke klimaticky neutrální ekonomice a novému digitálnímu věku. Jsem Parlamentu vděčná za 

jeho postoj k rozpočtu programu Horizont Evropa. Jedná se o dosud největší rozpočet, který 

odráží naše společné ambice a závazek učinit z Evropy globálního lídra, zejména při 

vytváření a šíření vysoce kvalitních znalostí a technologií. Rozpočet rovněž reflektuje 

nespornou přidanou hodnotu programu a jeho pákový efekt. Budeme pozorně sledovat otázku 

nadměrné poptávky a podávat o ní zprávy, jak Parlament v průběhu jednání o programu 

Horizont Evropa požadoval. 

 

 

- Váš pověřovací dopis klade větší důraz na inovace než na hraniční výzkum, což 

se odráží také v názvu Vašeho portfolia. Jedním z největších úspěchů 

předchozích dvou rámcových programů je však Evropská rada pro výzkum 

(ERV), která podporuje nejvýznamnější evropské vědce. Jak hodláte dosáhnout 

správné rovnováhy v celém hodnotovém řetězci, od základního výzkumu až po 

akce určené ke komerčnímu využití, a to jak u individuálních, tak u skupinových 

projektů, jak požadují spolunormotvůrci v předběžné dohodě o programu 

Horizont Evropa?  
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Základní výzkum je hlavním přínosem a důležitou podmínkou pro zvýšení schopnosti Unie 

přilákat nejschopnější vědce, aby se mohla stát klastrem excelence na globální úrovni. 

Historie vědy ukazuje, že význam a dopad mnoha velkých objevů nebyl uznán okamžitě.  

Proto je nezbytné dopřát našim vědcům při zkoumání hranic poznání určitou volnost. A právě 

tím je Evropská rada pro výzkum (ERV) tak přínosná. ERV vybírá nejslibnější výzkumné 

pracovníky s nejzajímavějšími nápady v jakékoli oblasti. Příjemci grantů ERV proto mají 

vynikající výsledky a předvádějí tu nejlepší evropskou vědu. Již několik let od svého založení 

se ERV stala referenčním bodem pro špičkový hraniční výzkum v Evropě i ve světě, a to 

ve všech oblastech výzkumu. Tuto skutečnost nikdo nepopírá. Návrh programu Horizont 

Evropa právě proto počítá s plnou kontinuitou, pokud jde o řízení ERV, a rovněž navrhuje 

zvýšit financování ERV pro příští víceletý finanční rámec z 13,1 miliardy EUR na 16,6 

miliardy EUR. I já se budu nadále silně zasazovat o dostatečné rozpočtové zdroje pro hraniční 

výzkum v programu Horizont Evropa. Hraniční výzkum bude rovněž podporován v rámci 

dalších dvou pilířů. 

 

Zajistím, aby kooperativní části programu byly mezi různými úrovněmi technologické 

vyspělosti vyvážené, a tím pokryly celý hodnotový řetězec prostřednictvím procesu 

strategického plánování. V pracovním programu Horizontu Evropa můžeme správné 

rovnováhy docílit tím, že jednotlivá výzkumná témata vymezíme jako méně normativní a více 

účelově orientovaná, čímž našim potenciálním příjemcům poskytneme větší volnost. Tento 

přístup ve spojení s inovacemi pomůže Unii v přechodu ke klimaticky neutrální, zdravé, 

prosperující a spravedlivé společnosti. 

Zároveň bychom měli zajistit, aby Evropa měla k dispozici výzkumné infrastruktury, které 

potřebuje jak k provádění hraničního výzkumu, tak k vytváření inovací. Chci podpořit členské 

státy v lepší koordinaci investic, která jim umožní poskytovat vědcům potřebné zdroje 

k získávání nových poznatků, ale také přispívat k řešení problémů, kterým čelíme. To 

vyžaduje užší spolupráci napříč infrastrukturami a obory. 

- Jak budete koordinovat činnost a komunikovat s komisaři, jejichž politické 

oblasti mají rozhodující složku výzkumu, jako je průmyslová politika EU, 

digitální politika EU, obranná politika EU, politika EU v oblasti klimatu, 

dopravní politika EU, námořní politika EU nebo politika EU pro oblast vesmíru?  

Většina oblastí politiky EU se opírá o vědu, která přináší nové technologie, vytváří prostor 

pro sociální inovace a experimentování a poskytuje nové poznatky a faktickou základnu pro 

tvorbu politik. Proto budu-li potvrzena ve funkci komisařky, budu úzce spolupracovat se 

všemi ostatními členy sboru komisařů. Zejména budu spolupracovat s výkonnou 

místopředsedkyní pro Evropu připravenou na digitální věk, pokud jde o program umělé 

inteligence, novou dlouhodobou strategii pro průmyslovou budoucnost Evropy a novou 

strategii pro malé a střední podniky.  

Digitalizace a nové technologie od základů mění náš způsob života i práce. Jsme na prahu 

nové vlny inovací s nebývalou komplexností, koncentrací výhod z nich plynoucích a s 

vytrvalým tempem změn. Digitální transformace rychle mění život evropských občanů 

a vyvíjí tlak na konkurenceschopnost evropských podniků. Mým záměrem je zajistit, aby 

politika Evropské unie v oblasti vzdělávání, výzkumu a inovací reagovala na toto rychle se 

měnící prostředí tak, aby Evropa v této nové vlně sehrála vůdčí roli.  

V případě potřeby budu přispívat k práci na Zelené dohodě pro Evropu. Výzkum a inovace 

budou při přechodu na klimaticky neutrální a oběhové hospodářství hrát klíčovou úlohu. 
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Zejména mise, jakožto nový a účinný nástroj programu Horizont Evropa, umožní, aby 

výzkum a inovace zajistily veřejné statky napříč souborem politik EU. To posílí součinnost 

s ostatními oblastmi politiky, včetně politik v oblasti klimatu, digitálních technologií 

a průmyslu. 

Důležitým nástrojem je společná tvorba politik a strategické plánování, které rovněž zajišťují 

koordinaci a interakci s ostatními členy sboru komisařů v oblastech, jež mají rozhodující 

složku výzkumu. Spoluvytváření programu Horizont Evropa a politiky EU v oblasti výzkumu 

a inovací se všemi souvisejícími útvary Komise pomůže pro výzkum a inovace stanovit 

společné strategické směry a lépe je zaměřit na dosažení našich společných cílů. Spolutvorba 

zlepší integraci opatření a jejich zaměření na budoucí cíle politiky, které jsou pro společnost 

smysluplné (např. změna klimatu, zdraví občanů, biologická rozmanitost, čistá voda, čisté 

ovzduší, zabezpečení potravin, životní prostředí, zdravé oceány, zdravá společnost).  

 

- Jak zajistíte v souvislosti s ambiciózní agendou v oblasti klimatu, kterou 

představila nově zvolená předsedkyně, aby program Horizont Evropa splňoval 

požadavky na začleňování oblasti klimatu a přispíval k plnění cílů v oblasti 

klimatu do roku 2050, a to vzhledem k tomu, že program Horizont 2020 má 

v současnosti obtíže při plnění svého klimatického cíle?  

Máme jedinečnou příležitost modernizovat evropské ekonomiky a společnosti a přeorientovat 

je na udržitelnou budoucnost tak, aby se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky 

neutrálním kontinentem na světě zaměřeným na udržitelný rozvoj. K tomu nikdy nedojde bez 

výrazného přispění evropských výzkumných pracovníků a inovátorů, bez jejich 

průkopnických objevů a nových technologií, bez úspěšné spolupráce průmyslu a akademické 

obce či aktivního zapojení a osobní investice občanů a zásadních změn v chování. To vše 

vyžaduje silné a účinné evropské rámcové programy pro výzkum a inovace.  

Jsem odhodlána co nejvíce přispět k propojení investic do výzkumu a inovací s reformami 

a předpisy a k iniciaci společné reakce útvarů Komise, členských států, regionů, soukromých 

podniků všech velikostí, akademické obce a veřejnosti. Prostřednictvím spolupráce na všech 

úrovních mohou silné nástroje našeho rámcového programu a inovativní řízení podnítit 

nezbytné systémové změny k dosažení neutrality z hlediska klimatu a zajistit inkluzivní 

ekologickou a hospodářskou transformaci.  

Výzkum a inovace vzešlé z programu Horizont Evropa urychlí řešení v zájmu dosažení našich 

cílů v oblasti klimatu pro roky 2030 a 2050. Výzkum v oblasti změny klimatu je významnou 

součástí programu Horizont Evropa a prolíná se s mnoha tématy a akcemi, které přesahují 

rámec klastru pro klima, energetiku a mobilitu. Zelenou dohodu přímo podporují čtyři z pěti 

dohodnutých oblastí pro mise v rámci programu Horizont Evropa: přizpůsobování se změně 

klimatu; zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody; klimaticky neutrální 

a inteligentní města a zdravá půda a potraviny. To bude mít aktivační účinek i v jiných 

částech programu, jako je např. pilíř vynikající vědy. Transformace spojená s klimatem si 

vyžádá vypracování opatření na přizpůsobení se změně klimatu a zmírňování této změny, pro 

něž mohou faktickou základnu poskytnout pouze výzkum a inovace. Propojení řady vědních 

oborů, různých průmyslových odvětví a různých typů aktérů bude silně motivovat inovativní 

řešení, která jsou pro dosažení našich cílů v oblasti klimatu nezbytná. 

Na podporu této transformace přirozeně potřebujeme stejně ambiciózní rozpočtové prostředky 

dle návrhu Komise, která rovněž ve víceletém finančním rámci na období 2021–2027 navrhla 
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vyčlenit na podporu cílů v oblasti klimatu alespoň 25 % výdajů. V případě programu Horizont 

Evropa to bude alespoň 35 %. Zajistím, aby mé útvary stav provádění tohoto cíle průběžně 

monitorovaly a tyto údaje zveřejňovaly přístupným způsobem online. Kromě toho budu 

předkládat zprávy o dopadu na klima, kterého díky programu Horizont Evropa dosahujeme, 

a v případě možných nedostatků budu okamžitě jednat. 

- Podle článku 179 SFEU má Unie za cíl vytvořit Evropský výzkumný prostor 

a podporovat rozvoj své konkurenceschopnosti. K jakým opatřením a případně 

legislativním iniciativám hodláte přistoupit s cílem oživit Evropský výzkumný 

prostor a umožnit EU prosadit se jako vynikající partner na světové scéně? 

Jakým konkrétním způsobem hodláte přilákat do EU talenty z celého světa 

a omezit jakýkoli další „odliv mozků“? Jak budete řešit rozdílnou úroveň 

výzkumu a inovací v členských státech EU?  

Mým cílem je oživit Evropský výzkumný prostor (EVP) tak, aby byl dostatečně připraven na 

celosvětově se měnící prostředí a aby dokázal řešit své dlouhodobé výzvy. V nadcházejících 

měsících chci s Evropským parlamentem a členskými státy spolupracovat na moderní 

a perspektivní vizi pro EVP. Mým cílem je propojit EVP se vzděláváním a inovacemi v rámci 

širší znalostní politiky, mimo jiné prostřednictvím změněny systémů pobídek a odměňování 

a lepších vazeb na inovační ekosystémy. To představuje velkou příležitost, protože se jedná 

o oblasti politiky, které musí vzájemně spolupracovat a poskytovat si zpětnou vazbu, aby se 

vytvořila pozitivní spirála znalostí přispívající k blahobytu naší společnosti a k (opětovnému) 

vybudování důvěry mezi světem vědy a výzkumu a společností.  

Co se týče odlivu mozků, je třeba ve všech částech Evropy rozvíjet rovné příležitosti, jak je 

uvedeno v politických směrech nově zvolené předsedkyně. To platí i pro evropské výzkumné 

pracovníky. V současné době se potýkáme s mnoha rozdíly, například pokud jde o pracovní 

podmínky výzkumných pracovníků, dostupnost pracovních míst a přístup k financování. K 

řešení všech těchto aspektů a rovněž k přilákání a udržení nových talentů jsou zapotřebí 

opatření na podporu společných norem pro výzkumné pracovníky a instituce v Evropě.  

Pracovní podmínky výzkumných pracovníků se zlepšily díky opatřením týkajícím se rozšíření 

účasti, jež jsou obsažena v programu Horizont 2020, a díky evropskému semestru a nástroji 

na podporu politik. V souvislosti s novou iniciativou Evropského výzkumného prostoru mám 

v úmyslu věnovat otázce odlivu mozků zvláštní pozornost. 

V prvé řadě musí být Evropa pro výzkumné pracovníky atraktivním pracovním místem. Jak 

bylo dohodnuto během jednání o programu Horizont Evropa, provede Komise na toto téma 

studii, která bude základem pro další kroky. Na žádost Parlamentu Komise rovněž začne 

sledovat vývoj platů výzkumných pracovníků s cílem formulovat doporučení pro 

koordinované opatření. Nový soubor opatření pro rozšíření účasti kromě toho poskytne nové 

nástroje pro přípravu nových řešení, která by mohla být dále rozpracována. Nové příležitosti 

pro oblasti, které jsou odlivem mozků nejvíce postiženy, nabídne úzká spolupráce 

s nominovanou kandidátkou na funkci místopředsedkyně Dubravkou Šuicovou. 

Pokud jde o rozdíly v oblasti inovací, vidím ve svém portfoliu čtyři oblasti opatření pro 

budoucí podporu regionů s nízkou výkonností. Zaprvé, v rámci programu Horizont Evropa 

bude zvláštní část pro rozšíření účasti a šíření excelence představovat nejméně 3,3 % 

celkového rozpočtu, což je třikrát více než v programu Horizont 2020. Tato část programu 

vychází ze zkušeností získaných během programu Horizont 2020 a díky Evropskému 

parlamentu rovněž disponuje novými nástroji na podporu účasti všech členských států, včetně 
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členských států s nízkou výkonností, založené na excelenci, nástroji k usnadnění spolupráce 

v oblasti evropského výzkumu a inovací a nástroji na podporu cirkulace mozků v Evropě. 

Zadruhé, další rozvoj Evropského výzkumného prostoru rovněž přispěje ke snížení rozdílů 

mezi členskými státy, například tím, že se zaměří na konkrétní aspekty rozdílů v oblasti 

inovací, jako je otázka odlivu mozků. Zatřetí, i nadále musíme podporovat členské státy 

v jejich vnitrostátních reformách, například prostřednictvím evropského semestru a nástroje 

na podporu politik, nebo prostřednictvím regionálních iniciativ, jako je iniciativa BIOEAST. 

Program Horizont Evropa sám o sobě nepostačí k tomu, aby se překonaly rozdíly mezi 

členskými státy v oblasti technologií, inovací a excelence a aby se vyřešila nízká integrace 

některých členských států do systémů výzkumu a inovací v evropském inovačním 

ekosystému. Musíme posílit synergie napříč programy a politikami. Pro další odstranění 

rozdílů v oblasti výzkumu a inovací budou mít zásadní význam zejména synergie mezi 

programem Horizont Evropa a našimi fondy soudržnosti. 

 

- Pokud jde o vnější rozměr výzkumu, s kterými třetími zeměmi budete 

přednostně spolupracovat a ve kterých tematických oblastech? Hodláte udržovat 

stejný stupeň otevřené spolupráce v celém hodnotovém řetězci od základního 

vědeckého výzkumu až po inovativní činnosti ke komerčnímu využití? Budete při 

spolupráci s partnery EU na celém světě prosazovat vzájemnost? Domníváte se, 

že by vícerychlostní politika přidružení, kterou navrhl Váš předchůdce, mohla 

vést k tomu, že bude složitější účastnit se rámcového programu?  

Přístup EU k výzkumu a inovacím tvořily tradičně dva prvky. Zaprvé to byla otevřenost vůči 

světu usilující o to, aby evropští výzkumní pracovníci a inovátoři měli maximální možnost 

interakce s předními světovými mysliteli a vědci, jakož i s nejnovějšími vědeckými 

a technologickými poznatky a aby bylo možné společně řešit globální výzvy. Zadruhé se 

jednalo o cílené činnosti, které EU vedla s vybranými partnerskými zeměmi, přičemž výběr 

zemí a témat pro mezinárodní spolupráci byl podmíněn ověřením zájmu EU a vzájemného 

prospěchu.   

Účast na programech Unie lze považovat za nástroj politiky EU, jenž slouží spolupráci se 

třetími zeměmi v širším politickém kontextu.  

Vzhledem k tomu, že ještě probíhají jednání o podmínkách přidružení, je příliš brzy na to říci, 

které země se nakonec přidruží k programu Horizont Evropa, který představuje nejužší formu 

spolupráce s mezinárodní partnerskou zemí. U programu Horizont Evropa budeme 

pravděpodobně usilovat o plné přidružení zemí Evropského hospodářského prostoru, zemí 

procesu rozšíření EU a zemí evropského sousedství.  

Kromě již zmíněných zemí se programu Horizont Evropa mohou účastnit i třetí země, ale 

pouze tehdy, pokud to program výslovně umožňuje.  

Ve vztazích s našimi mezinárodními partnery chci podporovat vzájemnou otevřenost a přitom 

maximálně využívat pákového efektu, který naše nástroje umějí vyvinout. V rámci našich 

vztahů tak hodlám zajistit multilateralismus a otevřenost a současně nám asertivním 

způsobem vyjednat rovné podmínky na celosvětové úrovni.  

Program Horizont Evropa by však měl umožnit strategicky cílenou spolupráci a otevřenost 

omezit vždy, kdy si to vyžádají strategické zájmy EU. K ochraně zájmů EU máme k dispozici 
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nástroje pro tvorbu programů, jako je omezení účasti na specifických akcích pouze pro 

členské státy, stanovení dodatečných kritérií způsobilosti a povinností týkajících se využívání, 

tak aby bylo zajištěno, že převody, licence a využívání jsou pro Unii přínosné. Tyto nástroje 

se například využijí v rámci nástroje „Accelerator“ Evropské rady pro inovace, jehož cílem je 

podpořit průlomové inovace, které vytvářejí tržní příležitosti, a rozšiřování podniků. 

Tím, že budeme usilovat o strategické zapojení globálních partnerů a ve vztahu s nimi se 

snažit o vzájemnost, můžeme dosáhnout většího dopadu, který bude v souladu se zájmy EU, 

udržet si konkurenceschopnost, řešit globální společenské výzvy, podporovat vnější politiky 

Unie a prosazovat naše priority a hodnoty ve světě. 

 

- Předběžná dohoda o programu Horizont Evropa zahrnuje závazek Evropské 

komise týkající se rozsáhlých výměn názorů s Evropským parlamentem v 

procesu strategického plánování. Jak by mohly být tyto rozsáhlé výměny názorů 

organizovány? Zavážete se vytvořit společně s Parlamentem proces, který zajistí, 

aby se veškeré informace týkající se strategického plánování programu Horizont 

Evropa dostávaly do Parlamentu strukturovaným způsobem, včas a pravidelně? 

Jak dále zajistíte pravidelné podávání zpráv Evropskému parlamentu 

o provádění programu, financovaných projektech a jejich dopadu s cílem 

umožnit důkladnou parlamentní kontrolu?  

 

Během interinstitucionálních jednání o programu Horizont Evropa předložila Komise 

prohlášení týkající se rozsáhlých konzultací s Parlamentem: „Na požádání má Komise v 

úmyslu vyměňovat si názory s příslušným výborem Evropského parlamentu na téma: i) 

seznam potenciálních kandidátů na partnerství podle článků 185 a 187 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, na něž se budou vztahovat (prvotní) posouzení dopadů; ii) seznam případných 

misí určených výbory pro mise; iii) výsledky strategického plánu před jeho formálním 

přijetím a předložení dokumentů souvisejících s pracovními programy a jejich sdílení s 

daným výborem.“ Zavazuji se, že se budu tímto prohlášením v maximálně možné míře řídit, a 

to v rámci parametrů daných příslušnými stávajícími dohodami a právními akty.  

Na základě Rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí 

se Evropskému parlamentu zasílají také příslušné dokumenty expertní skupiny Komise, která 

má sloužit jako „stínové“, strategické složení výboru pro program Horizont Evropa a která 

byla zřízena za účelem pomoci při přípravě prvního strategického plánu. V této praxi budeme 

pokračovat až do konce fungování této expertní skupiny. Poté a v souvislosti s fungováním 

výborů ve složení pro program Horizont Evropa zajistím, aby byly pořady jednání schůzí 

výboru, předlohy prováděcích aktů, ke kterým jsou výbory žádány o vydání stanoviska, 

a informace o konečné podobě předlohy prováděcích aktů po vydání stanoviska výborů 

zpřístupněny Evropskému parlamentu. 

V této praxi budeme pokračovat až do konce fungování této expertní skupiny. Poté a v 

souvislosti s fungováním výborů ve složení pro program Horizont Evropa zajistím, aby byly 

pořady jednání schůzí výboru, předlohy prováděcích aktů, ke kterým jsou výbory žádány 

o vydání stanoviska, a informace o konečné podobě předlohy prováděcích aktů po vydání 

stanoviska výborů zpřístupněny Evropskému parlamentu prostřednictvím rejstříku postupu 

projednávání ve výborech. 
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Já i mé útvary jsme plně k dispozici k pravidelným schůzkám s Vaším výborem i v jakémkoli 

jiném složení, které uznáte za vhodné, abychom Vás informovaly o nejnovějším vývoji 

a vyslechly si Vaše názory. Uvítala bych zejména Vaše názory na potenciální kandidáty na 

institucionalizovaná partnerství na základě článků 185 a 187 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, případné mise určené výbory pro mise a návrh strategického plánu před jeho formálním 

přijetím. Těším se na rozsáhlé a podnětné výměny názorů v těchto záležitostech.   

 

Komise zajišťuje plnou transparentnost provádění programu prostřednictvím přehledu 

programu Horizont. Tento přehled umožňuje veřejnosti přístup k informacím o projektech 

a jejich výsledcích v reálném čase, statistickým údajům v rámci celého programu a k 

specializovaným přehledům zaměřeným na důležité iniciativy, jako je Evropská rada pro 

inovace. Nová verze programu Horizont Evropa týkající se klíčových způsobů dosahování 

dopadů mně a mým útvarům navíc umožní provést a představit Vám jasnou analýzu pokroku, 

jehož dosahujeme v oblasti vědeckého, hospodářského a sociálního dopadu rámcového 

programu, a to jak celého programu, tak každé z jeho částí.  

 

 

2. Jak Vy osobně zajistíte vysokou kvalitu legislativních návrhů, úplnou transparentnost 

lobbistické činnosti (zaměřené na Vás a Vaše útvary) a konzistentní a vyvážené 

konzultace se všemi zainteresovanými subjekty, a to i s ohledem na to, že je zapotřebí 

provádět důkladná posouzení dopadu, zejména pokud jde o dopady veškeré navrhované 

legislativy na malé a střední podniky?    

 

Je mým přesvědčením, že by EU měla být aktivní tam, kde mají výzkum a inovace největší 

užitek, kde může přinést největší přidanou hodnotu a kde může Evropu transformovat. 

V duchu interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů se těším 

na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, která zlepší faktickou základnu programů 

a legislativních návrhů EU, a obnovuji svůj závazek týkající se transparentnosti a toku 

informací mezi oběma orgány. V úzké spolupráci s místopředsedou pro interinstitucionální 

vztahy a strategický výhled se postarám o to, že se plně otevřeme digitálnímu věku a budeme 

využívat nejnovější pokrok v oblasti umělé inteligence a dat velkého objemu, abychom  

získali co nejvíce poznatků nezbytných ke koncipování našich budoucích politik.  

V této souvislosti bych ráda zdůraznila, že se můžeme spolehnout na interní vědecké 

kompetence Komise, včetně Společného výzkumného střediska, vědeckého útvaru a správce 

znalostí v rámci Komise a mechanismu vědeckého poradenství. 

 

Každá navrhovaná nová iniciativa s významnými dopady bude samozřejmě procházet 

důkladným posouzením dopadů a bude přezkoumána nezávislým Výborem pro kontrolu 

regulace, stejně jako stávající návrhy v rámci programu Horizont Evropa, které, jak doufám, 

budou v brzké době s Vaší podporou plně schváleny. Poprvé také provádíme koordinovaná 

posouzení dopadu dvanácti kandidátů na evropská partnerství, z nichž budou vycházet možné 

legislativní návrhy. Chci mít jistotu, že přijímáme opatření, která podporují součinnost 

a maximalizují jejich dopad na dosažení našich společenských cílů.  

 

Jsem odhodlána zajistit, aby se od samého počátku přístup k novým legislativním návrhům 

vyznačoval otevřeností a duchem spolupráce. Konzultace se zúčastněnými stranami budou 

i nadále důležitým prvkem každé části politického cyklu, od návrhu dané politiky až po 
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konečnou legislativní dohodu a následné sledování a hodnocení této politiky. Kromě 

hodnocení ex post a průběžného hodnocení budu usilovat o to, aby se součástí procesu stalo i 

soustavné sledování. Chci zajistit, aby se do tohoto procesu zapojili všichni: výzkumní 

pracovníci, inovátoři, občané, malé a střední podniky, vysoké školy a nadace. V povinném 

rejstříku lobbistů budu i nadále zveřejňovat veškeré informace týkající se schůzek se 

zúčastněnými stranami a lobbisty. 

 

Chci rovněž zajistit, abychom naše nástroje pro zlepšování právní úpravy využívali 

k navrhování právních předpisů podporujících tvůrčí inovace schopné přinést nejen 

ekonomické zisky, ale především sociální a environmentální výhody všem Evropanům, a to 

s plným zapojením občanské společnosti a s ohledem na dopady na inovace v průběhu celého 

politického cyklu. Analýza inovací by měla být součástí našich nástrojů regulační politiky 

(posouzení dopadů, hodnocení a konzultace se zúčastněnými stranami) a já s nominovaným 

kandidátem na výkonného místopředsedu pro interinstitucionální vztahy prodiskutuji, jak by 

se to dalo zlepšit.  Předvídatelný regulační rámec vstřícný k inovacím bude klíčový nejen k 

dosažení cílů udržitelnosti, ale také k posílení konkurenceschopnosti Evropy a ke stimulaci 

růstu. 

 

3. Jak se svými útvary zajistíte posílenou spolupráci s výborem ITRE? Jaká konkrétní 

opatření přijmete, aby výbor ITRE dostával v souvislosti s plánovanými legislativními a 

dalšími významnými iniciativami včas a s dostatečným předstihem stejné informace 

jako Rada a členské státy? Jak usnadníte výboru ITRE kontrolu legislativních i 

nelegislativních postupů, jak mu budete poskytovat již v rané fázi veškeré potřebné 

informace týkající se přípravy legislativních aktů, aktů v přenesené pravomoci a 

prováděcích aktů a jak mu usnadníte sledování jejich provádění? Jak hodláte zajistit, 

aby byl výbor ITRE náležitě informován o veškerých mezinárodních dohodách ve Vaší 

oblasti politiky a zapojen do nich?  

Zajistím, aby Evropský parlament, a zejména výbor ITRE byly současně s Radou plně 

informovány o jakémkoli významném vývoji. Jsem plně k dispozici k účasti na pravidelných 

schůzkách ve Vašem výboru a k výměně názorů s Vámi v rámci strukturovaného dialogu. 

Mé útvary jsou tu od toho, aby Vám poskytovaly aktuální informace a podrobná vysvětlení k 

legislativním a nelegislativním aktům, aktům v přenesené pravomoci i prováděcím aktům, 

včetně jejich provádění.    

Obecná  shoda o aktech v přenesené pravomoci (připojená k interinstitucionální dohodě 

o zdokonalení tvorby právních předpisů z roku 2016) stanoví jak předávání orientačního 

plánování aktů v přenesené pravomoci, tak včasné informování Evropského parlamentu 

a Rady o práci expertních skupin, které Komisi při přípravě aktů v přenesené pravomoci 

pomáhají. Interinstitucionální rejstřík aktů v přenesené pravomoci, zřízený v roce 2017, 

poskytuje informace o celém životním cyklu těchto aktů, od plánování až po zveřejnění, čímž 

umožňuje, aby byl Evropský parlament o činnosti Komise v této oblasti plně informován. 

Obdobně pak rejstřík projednávání ve výborech poskytuje informace o zasedáních výborů 

komitologie: kdykoli výbor zasedne, aby projednal návrh prováděcího aktu, je Evropský 

parlament aktivně informován. Nová verze tohoto rejstříku brzy poskytne i další informace, 

například o plánování prováděcích aktů, které budou zveřejňovány za účelem získání zpětné 

vazby.  
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Nic se nemění na mém odhodlání informovat Parlament o jakémkoli úmyslu zahájit jednání, 

jakož i o pokroku v jednáních o dohodách o přidružení k programu Horizont Evropa a obnovit 

dohody o vědecko-technické spolupráci. Budu plně respektovat výsady Parlamentu podle 

článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie a při plnění závazků, které Komise přijala 

v interinstitucionální dohodě, budu postupovat v souladu s povinností vzájemné loajální 

spolupráce. Výboru ITRE budou aktivně a pravidelně předkládány informace týkající se 

mezinárodních dohod, dohod o vědecko-technické spolupráci a dohod o přidružení 

k programu Horizont Evropa. Uvítala bych zejména, kdyby pravidelným bodem zasedání 

výboru ITRE byla aktualizace mezinárodních dohod. 

 

 


