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

Ktoré aspekty vašich osobných kvalifikácií a skúseností sú zvlášť dôležité na to, aby ste 

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

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

k návrhu strategického plánu Komisie? Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako 

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? Aké záruky 

nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste zabezpečili, aby 

žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla spochybniť plnenie 

vašich úloh v rámci Komisie? 

 

Posledné dva roky som bola komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť a predtým 

som bola osem rokov poslankyňou Európskeho parlamentu. Ako angažovaná Európanka si 

v politike neviem predstaviť väčšiu poctu ako pracovať pre Európu, najmä v súčasnom období 

plnom výziev. Som presvedčená, že budúcnosť Európy závisí od sily našej jednoty. Zvolená 

predsedníčka ma poverila dvoma úlohami. 

Po prvé, zabezpečím, aby nám vedomostný trojuholník vzdelávania, výskumu a inovácií 

pomáhal pri dosahovaní našich ambícií a širších cieľov. V tejto oblasti budem pracovať pod 

vedením výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek, konkrétne vo 

veciach súvisiacich s výskumom a inováciami, a pod vedením podpredsedu pre Ochranu 

nášho európskeho spôsobu života vo veciach súvisiacich so vzdelávaním, kultúrou, mládežou 

a športom. Podporí sa tak naša konkurencieschopnosť a zabezpečí sa prvenstvo Európy 

v rámci digitálnej a klimaticky neutrálnej transformácie. Vďaka spolupráci v týchto politikách 

budú mať ľudia vhodné zručnosti na to, aby prosperovali v našej vyvíjajúcej sa spoločnosti. 

Mojou hlavnou motiváciou pre vstup do politiky, a teda mojou pretrvávajúcou motiváciou vo 

funkcii dezignovanej komisárky, je čo najväčšia inkluzívnosť a práca v prospech našich 

občanov všade v Európe. 

Po druhé, zameriam sa na mladšie generácie a vyhliadky na zlepšenie ich postavenia. Kultúra 

je súčasťou európskej DNA, pokiaľ ide o rozmanitosť, základné práva a hodnoty. Pod 

vedením podpredsedu pre Ochranu nášho európskeho spôsobu života ju budem naďalej 

podporovať spolu s európskymi tvorcami. Ochrana nášho kultúrneho dedičstva, okrem iného 

digitálnymi prostriedkami, bude stále stredobodom mojej politickej činnosti. 

Pri týchto politikách jednoznačne využijem svoje skúsenosti z posledných dvoch rokov. Vo 

funkcii komisárky zodpovednej za digitálnu ekonomiku a spoločnosť som riadila najmä časť 

programu Horizont 2020 venovanú IKT (13 miliárd EUR), Nástroj na prepájanie Európy (1 

miliarda EUR) a program Kreatívna Európa (1 miliarda EUR v rámci podprogramu MEDIA). 
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Navyše som úspešne vykonávala prácu, ktorej výsledkom bolo predloženiu návrhu na 

vytvorenie programu Digitálna Európa v budúcom finančnom rámci, ktorý by mal okrem 

iného pomôcť začleniť do európskeho priemyslu výstupy nášho výskumu a inovácií. 

Okrem financovania som spravovala mnoho politík, ktoré priamo súvisia s mojím novým 

portfóliom. Ako príklad uvádzam nový súbor pravidiel týkajúcich sa autorského práva 

a audiovizuálnych diel, o ktorých som viedla rokovania v mene Komisie a ktoré majú 

rozhodujúci význam pre európsku kultúru. Ďalším príkladom je akčný plán digitálneho 

vzdelávania, ktorý som predložila s komisárom pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport 

a ktorý aktualizujem v ďalšom volebnom období. Napokon spomeniem nepretržitú 

angažovanosť v otázke digitálnych zručností, ktorej príkladom je vytvorenie programu stáží 

financovaného z programu Horizont 2020 a realizovaného vďaka programu Erasmus+, ktorý 

pomohol tisícom mladých európskych absolventov získať digitálne skúsenosti v zahraničí. 

Začlenenie rodového hľadiska do politík a jeho uplatňovanie bolo a zostane mojou politickou 

prioritou. V predchádzajúcom volebnom období som vypracovala a podporila stratégiu „Ženy 

v digitálnej oblasti“, ktorá spája opatrenia na boj proti digitálnym rodovým stereotypom 

a podporuje profesijné vzory, posilňuje digitálne zručnosti a vzdelávanie pre dievčatá a ženy 

v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM) a podnecuje ich k digitálnemu 

podnikaniu. Výsledky sa monitorujú prostredníctvom hodnotiacej tabuľky, ktorá je súčasťou 

indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti a správ európskeho semestra. Naša kampaň 

#DigitalRespect4Her zvýšila povedomie o problémoch, s ktorými sa ženy stretávajú na 

internete. Všetky členské štáty a výkonní riaditelia 23 najvýznamnejších technologických 

a mediálnych spoločností podpísali vyhlásenie o vytvorení inkluzívneho pracovného 

prostredia. Čo sa týka audiovizuálneho sektora, začali sme sledovať rodovú rovnováhu 

v rámci podprogramu Kreatívnej Európy MEDIA a spustili sme iniciatívu „Ženy v pohybe“ 

vo forme príručky osvedčených postupov. 

Vo vzťahoch s našimi medzinárodnými partnermi som takisto vždy dôsledne uplatňovala 

európsky prístup. V tejto súvislosti sme značne rozšírili rozmery všetkých digitálnych spisov, 

ako je Digitálna agenda pre západný Balkán, vzťahy s krajinami Východného partnerstva, 

Afriky a južného Stredozemia. 

Zaväzujem sa naďalej dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy týkajúce sa nezávislosti, 

transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti v zmysle článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej 

únii a článku 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem v plnej miere dodržiavať literu a ducha 

Zmluvy, najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez nasledovania akýchkoľvek 

pokynov. Budem naďalej dodržiavať Kódex správania členov Európskej komisie a jeho 

ustanovenia o konflikte záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne 

prístupné a rovnako ako počas predchádzajúceho mandátu ho budem podľa potreby 

aktualizovať. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? V čom by podľa vás mala 

spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky a za činnosť vašich 

útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie 

transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení 
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vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych 

iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi 

pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

Ak budem vymenovaná do funkcie komisárky, prevezmem plnú politickú zodpovednosť za 

činnosti v mojej oblasti pôsobnosti. Pripisujem veľký význam zásade kolegiality a budem 

plne spolupracovať s ostatnými členmi kolégia. 

Po troch funkčných obdobiach v Európskom parlamente budem s úctou a angažovane naďalej 

úzko spolupracovať s Parlamentom a príslušnými výbormi vo všetkých fázach procesu tvorby 

politík a politického dialógu. 

Som pevne odhodlaná dodržiavať hlavné zásady, ktoré umožňujú účinnú 

medziinštitucionálnu spoluprácu a efektívny a legitímny systém rozhodovania EÚ. Zahŕňajú 

otvorenosť, vzájomnú dôveru, efektívnosť a pravidelnú výmenu informácií. V plnej miere 

podporujem politické usmernenia a poverovacie listy zvolenej predsedníčky, ktoré plne 

zohľadňujú tieto zásady a zdôrazňujú zámer posilniť osobitné partnerstvo medzi Európskym 

parlamentom a Komisiou. Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, urobím všetko pre 

dosiahnutie tohto cieľa, pričom budem plne rešpektovať ustanovenia Rámcovej dohody 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou z roku 2010 a Medziinštitucionálnej 

dohody o lepšej tvorbe práva z roku 2016. 

Rovnako ako počas súčasného mandátu sa zaväzujem k účasti na všetkých relevantných 

rozpravách v pléne, schôdzach výborov a rozhovoroch v rámci trialógu. Zabezpečím 

zapojenie príslušných výborov Európskeho parlamentu do všetkých dôležitých krokov 

uskutočnených pod mojím vedením, a zároveň si plne uvedomujem dôležitosť rovnakého 

prístupu k Parlamentu aj Rade ako spoluzákonodarcom. 

Zabezpečím najmä pravidelnú výmenu informácií s predsedami príslušných parlamentných 

výborov, budem priamo komunikovať s členmi výborov a zaistím, aby som bola k dispozícii 

na bilaterálne stretnutia. 

Takisto zabezpečím, aby odpovede poslancov Európskeho parlamentu určené Komisii, ktoré 

patria do mojej právomoci, boli zodpovedané rýchlo a presne. Pred plenárne zasadnutie 

Európskeho parlamentu a pred jeho výbory predstúpim vždy, keď budem vyzvaná, aby som 

zodpovedala otázku alebo podala konkrétnu odpoveď. 

Súhlasím s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky, v ktorých sa zdôrazňuje, že ak 

chceme opätovne získať dôveru občanov v Úniu, mali by naše inštitúcie fungovať otvorene 

a vo vzťahu k transparentnosti bezchybne. 

Som preto plne odhodlaná vykonávať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku 

informácií stanovené v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou a Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Konkrétne 

zabezpečím, aby sa tieto ustanovenia dodržiavali v mojich štruktúrovaných dialógoch a iných 

stykoch s výbormi Parlamentu. 

Takisto budem pokračovať v úsilí informovať občanov o úlohe Komisie v inštitucionálnom 

usporiadaní EÚ, najmä vedením viacerých dialógov s občanmi. Návrhy politík a vykonávanie 

programu pod mojím vedením bude okrem toho vychádzať z riadnych konzultácií s expertmi 

a verejnosťou v súlade so zásadami lepšej tvorby práva. 
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Úplne sa stotožňujem s podporou zvolenej predsedníčky v súvislosti s právom Európskeho 

parlamentu na legislatívnu iniciatívu a záväzkom Komisie reagovať na uznesenia Parlamentu 

prijaté väčšinou jeho poslancov prostredníctvom legislatívneho aktu v plnom súlade so 

zásadami proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. 

V rámci záväzku budúceho kolégia k prehĺbenému partnerstvu s Európskym parlamentom 

budem úzko spolupracovať s Parlamentom v každej fáze rozpravy o uzneseniach podľa 

článku 225 ZFEÚ. Som odhodlaná úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi 

a byť aktívna a prítomná pri príprave uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. Som pevne 

presvedčená, že to zlepší dialóg, posilní dôveru a zmysel spolupráce pri dosahovaní 

spoločného cieľa. 

Takisto zabezpečím, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný o oblastiach pod 

mojím vedením, najmä pred veľkými udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných 

rokovaní. 

Plne si uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je základným aspektom 

prehlbovania partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Som preto odhodlaná 

v plnej miere vykonávať príslušné ustanovenia rámcovej dohody medzi týmito dvoma 

inštitúciami, ako aj Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. Zabezpečím 

dodržiavanie rovnakého prístupu k spoluzákonodarcom, pokiaľ ide o spôsob výmeny 

informácií v oblastiach pod mojím vedením. 

 

Otázky Výboru pre kultúru a vzdelávanie 

1. Portfólio 

Vzdelávanie. Vašou úlohou je zaistiť, aby sa európsky vzdelávací priestor stal do roku 

2025 skutočnosťou. Ako zabezpečíte, aby sa nedávno prijaté opatrenia pretavili do 

konkrétnych krokov v praxi a aké ďalšie opatrenia plánujete na splnenie tohto cieľa? 

Ako vidíte budúcnosť politiky Únie v oblasti digitálnych zručností a mediálnej 

gramotnosti a aké sú ďalšie kroky v súvislosti s akčným plánom digitálneho 

vzdelávania? Boli ste poverená strojnásobením rozpočtu programu Erasmus+ 

v budúcom VFR a program Erasmus+ má byť inkluzívnejší a prístupnejší pre ľudí 

s obmedzenými príležitosťami. Ako zabezpečíte, aby sa zvýšenie rozpočtu v novom VFR 

stalo realitou, a akým konkrétnym spôsobom dosiahnete väčšiu inkluzívnosť programu 

Erasmus+? Ako budete podporovať integrovanejší politický prístup k vzdelávaniu 

a výskumu na univerzitách v celej EÚ? A napokon, aká je vaša vízia dlhodobej politiky 

EÚ v oblasti vzdelávania? 

 

Byť na čele úsilia, aby sa európsky vzdelávací priestor stal skutočnosťou, je kľúčovou 

súčasťou môjho poverovacieho listu. Pri plnom rešpektovaní právomocí v oblasti vzdelávania 

vyplývajúcich zo zmluvy budem veľmi úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, 

členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Európsky parlament a členské štáty sú 

európskemu vzdelávaciemu priestoru priaznivo naklonené. Európska rada v decembri 2017 

identifikovala prioritné pracovné oblasti, ktorými by sa mohol uviesť do činnosti. Toto 

smerovanie je ešte stále veľmi silné. Preto budem v plnej miere využívať rámec EÚ na 

výmenu, porovnávanie, referenčné porovnávanie a vzájomné učenie o rozsiahlych spoločných 

výzvach, ktorým čelia členské štáty v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zameriam sa 

na zabezpečenie prístupu ku kvalitným systémom vzdelávania a odbornej prípravy založeným 
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na inováciách. Budem pracovať na prekonávaní prekážok brániacich štúdiu v inej krajine 

a voľnému pohybu študentov; jednou z takýchto prekážok je neexistencia európskej 

študentskej karty. Podporím cezhraničnú vzdelávaciu mobilitu a spoluprácu v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy, v neposlednom rade prostredníctvom ďalšieho rozvoja 

prvého pilotného projektu v rámci iniciatívy „Európske univerzity“. Nadviažem na začatú 

prácu v oblasti kľúčových kompetencií, kvalitného vzdelávania v ranom detstve, vzájomného 

uznávania diplomov a vzdelávacích výstupov a učenia sa jazykov. 

Pokiaľ ide o program Erasmus, budem neúnavne pracovať na tom, aby sa naplnila výzva 

zvolenej predsedníčky na strojnásobenie rozpočtu, ako aj želanie Európskeho parlamentu. 

Výrazne posilnený rozpočet bude tiež zásadný pre ďalší rozvoj inkluzívnosti programu. 

Opatrenia budú zahŕňať cielené granty pre osoby s osobitnými potrebami, pružnejšie formáty 

napĺňajúce potreby osôb zo znevýhodneného prostredia alebo cielené opatrenia na 

zviditeľnenie programu. Okrem toho sa budem v rámci štrukturálnych fondov a programu 

InvestEU zaoberať možnosťami podpory členských štátov, aby mohli poskytovať rovnaký 

prístup ku kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu v súlade s prvou zásadou Európskeho piliera 

sociálnych práv. 

Vzhľadom na rýchlosť a rozsah digitálnej transformácie musíme urýchlene zintenzívniť našu 

činnosť v oblasti digitálnych zručností. Nízku úroveň digitálneho vzdelávania dosahuje 43 % 

obyvateľov EÚ a 17 % nemá žiadne digitálne zručnosti, v dôsledku čoho im vážne hrozí 

vylúčenie. Zvolená predsedníčka sa jasne vyjadrila, že ide o našu prioritnú oblasť. Verím, že 

aktualizácia akčného plánu digitálneho vzdelávania je dobre načasovaná. Ako ukazujú štúdie, 

toto úsilie by sa malo zamerať najmä na učiteľov; práve oni túžia zlepšovať svoje digitálne 

zručnosti a využívať pri svojej práci technológie. Ak dokážeme zlepšiť digitálnu kapacitu 

a sebavedomie učiteľov, pomôže im to vybaviť mladých ľudí digitálnymi zručnosťami 

potrebnými tak pre ich profesionálny život, ako aj pre ich účasť v spoločnosti. 

Ďalšou prioritou je rozšírenie možností digitálneho vzdelávania. Je potrebné, aby vzdelávacie 

inštitúcie držali krok s digitálnym vekom z hľadiska celoživotného vzdelávania. Zameriam sa 

najmä na príležitosti, ako sú hromadné otvorené online kurzy, s cieľom osloviť čo najviac 

ľudí. Digitálne technológie musíme využívať rozumne, aby sa vzdelávanie stalo účinnejším 

a inkluzívnejším. 

Hlavným cieľom celého nášho úsilia je však vybaviť mladé generácie silnými digitálnymi 

zručnosťami. Môžeme to dosiahnuť napríklad tak, že sa zameriame na digitálnu gramotnosť, 

počítačovú vedu a informatiku pre všetkých, aby deti a mládež rozumeli digitálnym 

technológiám a zaobchádzali s nimi kriticky, a to tak z hľadiska ich prínosov, ako aj 

z hľadiska ich úskalí. Svet už digitálny je, naše deti tiež, ale naše vzdelávanie ešte zaostáva. 

Výskum a vzdelávanie kráčajú spolu ruka v ruke. Špičkový výskum nemôže existovať bez 

vzdelaných a vyškolených ľudí, ktorí majú zároveň aj správne postoje a spôsob myslenia na 

hľadanie nových objavov. Výskum je prirodzeným pokračovaním spektra celoživotného 

vzdelávania. Väčšina inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v Európe sa v skutočnosti 

zaoberá výučbou aj výskumom, a vzdelávanie a výskum sú už v súčasných programoch 

mobility prepojené. Nové programy poskytnú ešte viac synergií. Ak budem vymenovaná do 

funkcie, ako komisárka zodpovedná za vzdelávanie aj výskum budem v úzkej spolupráci so 

zainteresovanými stranami klásť silný dôraz na ďalšie prepojenie týchto dvoch oblastí 

politiky. 
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Aby som to zhrnula, moja dlhodobá vízia politiky EÚ v oblasti vzdelávania je pevne 

zakotvená v európskom vzdelávacom priestore. Plne podporujem ambicióznu politickú víziu 

vytvorenia priestoru, kde hranice nebránia vzdelávaniu, štúdiu či výskumu; kde je študijný 

alebo pracovný pobyt v zahraničí samozrejmosťou pre väčšinu študentov a učiteľov; kde 

vzdelávacie inštitúcie ponúkajú kvalitné inkluzívne vzdelávanie pre všetkých. 

Kultúra. Boli ste poverená riadením európskej stratégie pre kultúru. Ako zabezpečíte 

integrovaný politický prístup a financovanie EÚ, pokiaľ ide o kultúru, a aké kroky sú 

potrebné na dosiahnutie tohto cieľa? Potrebujeme širšiu a ambicióznejšiu stratégiu EÚ 

v oblasti kultúry? Ako zabezpečíte zviditeľnenie politiky EÚ v oblasti kultúry a aktívne 

opatrenia nadväzujúce na Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018? Ako zabezpečíte, 

aby politika EÚ rešpektovala a podporovala kultúrnu a jazykovú rozmanitosť? Ste tiež 

zodpovedná za podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Aké ďalšie opatrenia EÚ 

považujete za potrebné s cieľom podporiť tento priemysel? 

 

Integrovaná politika a financovanie kultúry sú skutočne nevyhnutné, pretože kultúra zasahuje 

do mnohých oblastí politiky, od vzdelávania po výskum, od sociálnej súdržnosti až po 

vonkajšie vzťahy. Významné finančné prostriedky EÚ sú pre kultúru k dispozícii i v iných 

programoch. Napríklad v období 2014 – 2020 možno celkové finančné prostriedky dostupné 

pre kultúru z európskych štrukturálnych a investičných fondov odhadnúť na viac ako 9 

miliárd EUR, čo ďaleko prevyšuje finančné kapacity programu Kreatívna Európa. V tejto 

súvislosti budem úzko spolupracovať s kolégiom komisárov a s členskými štátmi a regiónmi 

s cieľom zabezpečiť, aby sa pri investíciách do kultúry kládol náležitý dôraz na integrované 

stratégie miestneho rozvoja. 

Ciele a zásady stanovené v európskej stratégii pre kultúru nás budú usmerňovať v práci 

naprieč útvarmi a oblasťami politiky. 

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 bol výborným príkladom toho, ako komunity, a to na 

úrovni jednotlivcov, oblastí, regiónov, miest, a niekedy aj na úrovni celých štátov, môžu ťažiť 

zo synergií medzi rôznymi politikami a programami EÚ. Európsky rok mal určený jeden 

jasný cieľ: podporu nášho spoločného európskeho dedičstva ako zdroja pre Európu. Za 

úspechom Európskeho roku stálo 15 útvarov Komisie, a presne v tomto duchu hodlám 

v tomto úsilí pokračovať: spoluprácou, spájaním síl a maximalizáciou každého príspevku. 

Politiku budem usmerňovať tak, aby dedičstvo prispievalo k zodpovedaniu naliehavých 

otázok našej doby, najmä pokiaľ ide o začlenenie, udržateľný rozvoj a zmenu klímy. 

Navyše, podobne ako každoročné Európske hlavné mestá kultúry, aj Európsky rok kultúrneho 

dedičstva výrazne zvýšil informovanosť o politike EÚ v oblasti kultúry a zviditeľnil ju. 

Oslovil milióny občanov Únie a ukázal im význam kultúry na európskej úrovni. Myslím si, že 

sa môžeme z tejto skúsenosti poučiť. Overím, či by sa mohli viac zviditeľniť súčasné 

konkrétne aktivity, napríklad rôzne ceny, ktoré v súčasnosti v oblasti kultúry financujeme. 

S cieľom uvoľniť obrovský potenciál Európy v oblasti kreativity musíme vyzdvihnúť 

tvorivosť ako jednu z kľúčových kompetencií pre konkurencieschopnú a udržateľnú Európu. 

To všetko sa dá dokázať s ohľadom na základný kameň môjho mandátu, ktorým je ochrana 

a podpora našej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti – v prípade jazykovej rozmanitosti aj 

pokračovaním v našej schéme literárneho prekladu. S týmto cieľom chcem aktívne pomáhať 

autorom zo všetkých krajín, aby oslovovali čitateľov z iných krajín v ich vlastnom jazyku. 

Som presvedčená, že skutočná európska stratégia pre kultúrny a kreatívny priemysel musí byť 

založená na pochopení súčasných postupov a budúcich výziev v jednotlivých sektoroch 
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a musí sa zamerať na vplyv a udržateľnosť. Komisia už v tomto smere dosiahla značný 

pokrok v návrhu na zriadenie nového znalostného a inovačného spoločenstva Európskeho 

inovačného a technologického inštitútu pre kultúrny a kreatívny priemysel. Svojím prístupom 

sa Komisia snaží preskúmať nové myšlienky a podporiť kontakty medzi priemyselnými 

odvetviami, a to vzájomným prepojením medzi podnikateľmi, ako aj s podnikmi 

a najmodernejším výskumom, s cieľom vyriešiť to, čo považujem za hlavný problém v týchto 

odvetviach – rozdrobenosť. Cieľom by bolo odstrániť prekážky brániace prístupu 

k financovaniu, vytvoriť dostatočné kritické množstvo a prelomiť bariéry, aby tieto odvetvia 

mohli spoločne napredovať a boli schopné šíriť našu kultúru po celom svete. 

 

Mládež a šport. Čo považujete za priority politiky EÚ v oblasti mládeže a športu? Ako 

zabezpečíte, aby stratégia pre mládež priniesla mladým ľuďom skutočné zmeny? Ako 

plánujete zaistiť väčšiu angažovanosť mládeže a jej zapojenie do tvorby politík EÚ a čo 

sa týka významu európskeho občianstva? Ako oslovíte mladých ľudí z rôznych prostredí 

a mládež s obmedzenými príležitosťami? Keďže šport je v súčasnosti zakotvený 

v Lisabonskej zmluve, tvorba politiky EÚ v tejto oblasti sa rozvinula. Ako vnímate 

úlohu EÚ pri formovaní budúcej politiky v oblasti športu a existujú podľa vás 

konkrétne oblasti politiky týkajúce sa športu, v rámci ktorých by sa mali zvážiť 

opatrenia EÚ? 

 

Priority v oblasti mládeže a športu sa naozaj úzko prelínajú. Prostredníctvom stratégie pre 

mládež sa snažíme zapájať, spájať a posilňovať postavenie mladých ľudí tak, aby sa mohli 

stať súčasťou demokratického života a priblížili sa EÚ. Cieľom nášho úsilia o podporu 

európskeho rozmeru športu je osloviť marginalizovaných členov spoločnosti a začleniť ich do 

inkluzívnych komunít, pričom zároveň propagujeme zdravý životný štýl pre všetkých. 

Mojou hlavnou prioritou v politike v oblasti mládeže je zabezpečiť, aby z politík a programov 

EÚ malo prospech viac mladých ľudí a aby sa zabezpečila rovnocenná účasť. Hoci aj dnes 

oslovujeme mnohých mladých ľudí prostredníctvom výmen a rôznych foriem dialógov, ani 

zďaleka nemáme dosah na väčšinu mladých Európanov. Práve preto musíme zvýšiť 

inkluzívnosť našich politík a programov a zapojiť viac mladých ľudí, bez ohľadu na ich 

pôvod, úroveň vzdelania alebo finančné prostriedky. V tomto smere sme už dosiahli určitý 

pokrok. Napríklad dialóg EÚ s mládežou sme viac prepojili s miestnou úrovňou a mladí ľudia 

sa teraz môžu jednoducho zapojiť do činností EÚ, ako je napríklad Európsky zbor solidarity 

alebo iniciatíva DiscoverEU. 

Stratégia EÚ pre mládež stanovuje víziu pre mladšie generácie v Európe. Pomáha 

identifikovať výzvy, ktorým čelia mladí ľudia, a spôsoby, akými môže EÚ pomôcť pri ich 

riešení. Navrhuje politický rámec, ktorý sa môže opierať o program Erasmus+, Európsky zbor 

solidarity a iniciatívu DiscoverEU. Usmerňuje vnútroštátne politiky členských štátov v oblasti 

mládeže. A v neposlednom rade, stratégia EÚ pre mládež umožňuje mladým ľuďom zúčastniť 

sa na tvorbe politík EÚ. Aby sme zabezpečili zapojenie našej mládeže, nestačí im len 

poskytnúť platformu na vyjadrenie svojich názorov. Musíme ich pozorne počúvať a brať ich 

názory vážne. Priblížim ich myšlienky ministrom v Rade mládeže, ak budú v členských 

štátoch potrebné opatrenia. Využijem všetky nástroje v mojom portfóliu, od vzdelávania po 

šport a kultúru, v prospech mladých ľudí, pričom budem riešiť ich potreby a obavy. 

Som presvedčená, že v oblasti športu zohráva EÚ čoraz dôležitejšiu úlohu. Pomáhame 

členským štátom identifikovať spoločné výzvy a vypracovať možné riešenia v úzkej 

spolupráci so všetkými dotknutými zainteresovanými stranami a pri plnom rešpektovaní 
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nezávislosti športových organizácií. V tejto oblasti mám štyri jasné politické priority. Po prvé, 

ochrana bezúhonnosti v športe. Chcela by som vidieť skutočné pokroky v oblasti 

ovplyvňovania výsledkov zápasov. Po rokoch v slepej uličke urýchlene nadviažem kontakt 

s predsedníctvom s cieľom overiť, ako by sa dal odblokovať Dohovor o manipulácii 

športových súťaží. Bezúhonnosť v športe sa však netýka len boja proti ovplyvňovaniu 

výsledkov zápasov a dopingu. Ide aj o podporu dobrej správy vecí verejných, 

transparentnosti, demokracie a rodovej rovnosti v športových organizáciách. Po druhé, trend 

nedostatku pohybovej aktivity v Európe je znepokojujúci. Musíme plne využiť pozitívny 

vplyv športu na spoločnosť. Šport ľudí spája, stmeľuje komunity a prospieva zdraviu ľudí. 

Preto mám v úmysle využiť tento potenciál a športom zlepšiť zdravie európskych občanov, 

ale aj podporiť sociálne začlenenie a rodovú rovnosť. Po tretie, šport nie je prospešný len pre 

naše spoločnosti, ale aj pre naše hospodárstvo. Športový priemysel významne prispieva 

k našej konkurencieschopnosti a je dôležitým zamestnávateľom. Preto chcem využívať šport 

ako hnaciu silu hospodárskeho rastu, zamestnanosti a inovácie. Po štvrté, viem, že Európsky 

parlament má veľký záujem o rozvoj amatérskeho športu. V nadchádzajúcich mesiacoch by 

som preto chcela prioritne diskutovať o tom, ako môžeme dosiahnuť ešte lepšie výsledky pre 

naše miestne a regionálne organizácie. Túto tému by som chcela predniesť na našom ďalšom 

športovom fóre EÚ. 

 

2. Koordinácia v rámci Komisie 

V mnohých oblastiach vzdelávania, kultúry, mládeže a športu (digitálne zručnosti, 

medzinárodná spolupráca, Európsky zbor solidarity, Kreatívna Európa atď.) sa vaše 

portfólio prekrýva s portfóliom iných komisárov alebo podpredsedu. Ako zabezpečíte 

koordinovaný prístup v rámci Komisie? Ako sa táto koordinácia a spolupráca 

premietne do tvorby politík? Ako zabezpečíte koordinovaný prístup k existujúcim 

činnostiam a iniciatívam v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže a športu? Názov vašej 

funkcie obsahuje výraz „inovácie“. Ako budete podporovať inovácie v oblasti 

vzdelávania, kultúry a kreatívneho priemyslu? 

 

Z môjho poverovacieho listu jasne vyplýva, že ak budem zvolená Európskym parlamentom, 

budem vykonávať funkciu komisárky pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. Podľa mňa 

existuje komplementárnosť s inými portfóliami, napríklad s odborným vzdelávaním 

a prípravou či vzdelávaním dospelých pod vedením komisára Schmita a s digitálnou 

a mediálnou oblasťou pod vedením komisárky Goulardovej. Dezignovaní podpredsedovia 

budú koordinovať oblasti politiky vrátane tých, ktoré patria do môjho portfólia. V rámci 

súčasnej Komisie sa už zaviedol systém, v ktorom podpredsedovia riadia a koordinujú prácu 

skupiny komisárov a ktorý je preukázateľne účinný pri prekonávaní bariér a spolupráci 

naprieč portfóliami a tímami. 

Budem samozrejme úzko spolupracovať s ostatnými členmi kolégia s cieľom zabezpečiť 

komplementárnosť a súdržnosť našich politických činností a čo najlepšie využiť synergie 

medzi našimi portfóliami. 

Pojem „inovácie“ v názve môjho portfólia vyjadruje jeho progresívny charakter. Vzdelávanie, 

mládež, kultúra a šport naozaj úzko súvisia s inováciou. Napríklad vzdelávanie: podpora 

inkluzívnych systémov vzdelávania a odbornej prípravy založených na celoživotnom 

vzdelávaní a inováciách je jedným z cieľov európskeho vzdelávacieho priestoru. 

V odporúčaní Rady z roku 2018 o kľúčových kompetenciách sa „kreativita a inovácia“ 

osobitne uvádzajú v súvislosti s tým, ako špecifické vedomosti, zručnosti a postoje 
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prispievajú k rozvoju nových myšlienok alebo prístupov. Európsky inovačný a technologický 

inštitút a jeho znalostné a inovačné spoločenstvá poskytujú študentom, podnikateľom 

a inovátorom poznatky, spôsobilosť a zručnosti potrebné na to, aby nápady premenili na 

hodnotné produkty alebo služby. Pokiaľ ide o mládež, nemôžeme ignorovať názory mladých 

ľudí. Nielen preto, že budú lídrami zajtrajška, ale aj preto, že prinášajú nové nápady 

a inovácie do našej tvorby politík. Čo sa týka kultúry, Komisia navrhla vytvorenie 

znalostného a inovačného spoločenstva v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v roku 

2022 v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom. 

  

3. Parlamentná kontrola 

 

Digitálny rozmer politiky v oblasti vzdelávania a kultúry je primárne mimo rozsahu 

vašej pôsobnosti a patrí do zodpovednosti dezignovanej podpredsedníčky Vestagerovej 

a dezignovanej komisárky Goulardovej. Má však značný vplyv na vzdelávanie, kultúru 

a audiovizuálnu oblasť. Ako zabezpečíte, aby výbor CULT mohol kontrolovať prácu 

týchto komisárok počas ich mandátu? Ako zaistíte, aby parlamentné uznesenia boli 

podkladom pre tvorbu politík zo strany Komisie? Pokiaľ ide o programy VFR v rámci 

vašej pôsobnosti, ako zabezpečíte, aby mal Parlament trvalú úlohu pri prijímaní 

politických a rozpočtových rozhodnutí počas rozvíjania týchto programov? 

 

Ako bývalá poslankyňa si veľmi cením dôležitú úlohu Európskeho parlamentu pri 

zabezpečovaní demokratického dohľadu nad právnymi predpismi a programami EÚ. Preto 

budem pravidelne komunikovať s výborom CULT, aby som s vami mohla viesť pravidelné 

štruktúrované dialógy o najnovšom vývoji v súvislosti s dôležitými súbormi a o stave 

vykonávania programov financovania. Takisto s vami budem viesť otvorený dialóg 

o budúcich politických iniciatívach a predstavím vaše návrhy ostatným členom kolégia 

s cieľom zistiť, ktoré by sa mohli pretvoriť do konkrétnej tvorby politiky. V snahe hľadať 

synergie a vyhnúť sa izolovanému mysleniu budem úzko spolupracovať najmä s výkonnou 

podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek a komisárkou pre vnútorný trh 

v oblastiach spoločného záujmu. Pokiaľ ide o vývoj programov v mojej oblasti pôsobnosti, 

spolu s mojimi útvarmi zabezpečíme vždy úplnú transparentnosť a poskytneme vám všetky 

informácie potrebné na uľahčenie vašej rozhodujúcej úlohy ako jednej z dvoch zložiek 

rozpočtového orgánu. 

Som presvedčená, že takýto prístup založený na spolupráci je od začiatku kľúčový na 

zabezpečenie toho, aby sme plnili očakávania občanov a prinášali konkrétne opatrenia 

s pozitívnym vplyvom na ich životy. Nie je len moje presvedčenie. Zvolená predsedníčka 

Ursula von der Leyenová v poverovacích listoch dala všetkým dezignovaným komisárom za 

úlohu posilniť osobitné partnerstvo Komisie s Európskym parlamentom. Budem počas môjho 

mandátu úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, najmä s výbormi ITRE a CULT, 

ako aj s panelom STOA, a nepochybujem o tom, že výbor CULT vypracuje podobné 

konštruktívne mechanizmy spolupráce so všetkými príslušnými dezignovanými 

podpredsedami a komisármi s cieľom zabezpečiť kontrolnú právomoc Európskeho 

parlamentu. 

 

Otázky Výboru pre priemysel, výskum a energetiku: 
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1. Akým hlavným prioritám politiky sa plánujete venovať v tej časti svojho portfólia, 

ktorá patrí do pôsobnosti výboru ITRE, konkrétne v oblasti výskumu a inovácií? Aké 

konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy vrátane finančných nástrojov plánujete 

na dosiahnutie týchto priorít? Aký by bol hlavný obsah a harmonogram týchto 

iniciatív? Ako budete konkrétne uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ v súvislosti 

s legislatívnymi návrhmi vo vašom portfóliu? 

 

Mojou prvou prioritou je zabezpečiť rýchlu dohodu o prerokúvaných legislatívnych návrhoch, 

najmä v súvislosti s programami Horizont Európa, a zamerať sa na ich včasné vykonávanie. 

To znamená pokračovanie procesu spolutvorby (t. j. zapojenie občanov, organizácií 

občianskej spoločnosti a koncových používateľov) do prvého strategického plánu programu 

Horizont Európa, zriadenie prvých misií a vypracovanie právnych návrhov pre 

inštitucionalizované partnerstvá. Patrí sem aj zriadenie Európskej rady pre inováciu. 

V závislosti od pokroku pri plnení viacročného finančného rámca a prijatia programu 

Horizont Európa sa v roku 2020 očakávajú legislatívne návrhy pre inštitucionalizované 

partnerstvá, prijatie vykonávacích aktov strategického plánu a prvý pracovný program 

Horizont Európa. 

Mojou druhou prioritou je vybudovať skutočný európsky výskumný priestor, v ktorom 

sústredíme všetko národné a európske úsilie. Obnovený európsky výskumný priestor by mal 

posilniť prvenstvo Európy v oblasti vedy, zabezpečiť vysokú kvalitu a šírenie vedomostí, 

kritické množstvo investícií a zaistiť inovačné udržateľné riešenia naprieč vnútroštátnymi 

systémami. Mal by takisto stimulovať vnútroštátne reformy vo všetkých oblastiach, ktoré 

treba zlepšiť. Otvorená veda a otvorené inovácie sú základnými politikami na realizáciu 

skutočného európskeho výskumného priestoru. Chcem posilniť intenzívnejšie prepojenia 

s Európskym vzdelávacím priestorom, keďže zručnosti a vzdelávanie, vrátane celoživotného, 

sú kľúčovými hnacími silami konkurencieschopnosti a inovácií v Európe a podporujú 

Ekologický dohovor a digitálnu transformáciu. 

Mojou treťou prioritou sú výskum a inovácie, ktoré považujem za kľúčové hnacie sily 

udržateľného rastu založeného na inováciách a zohrávajú dôležitú úlohu pri dosahovaní 

priorít uvedených v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, od Ekologického 

dohovoru až po plán na boj proti rakovine, udržateľnú a inteligentnú mobilitu, technologickú 

suverenitu, vývoj čistej energie, nulové znečistenie pre zdravie našich občanov. Predovšetkým 

sa zameriam na to, aby výskum a inovácie v rámci agendy maximálne prispievali k našim 

spoločným cieľom umožniť ekologickú, hospodársku a spoločenskú transformáciu, ktorá 

združuje investície do výskumu a inovácií, reformy a reguláciu. 

Mojou štvrtou prioritou je podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu 

a inovácií, čo je dôležitým aspektom pri posilňovania úlohy Európskej únie ako globálneho 

aktéra. V rámci programu Horizont Európa bude pokračovať strategická spolupráca 

s kľúčovými partnermi prostredníctvom cielených opatrení v súlade s prioritami EÚ a budú sa 

aktívnejšie hľadať synergie s ostatnými programami EÚ. 

V neposlednom rade som odhodlaná úspešne využívať výsledky našich rámcových 

programov EÚ pre výskum a inováciu, súčasného programu Horizont 2020 a budúceho 

programu Horizont Európa. Mám na mysli intenzívnejšie využívanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spolupráce s mladými inovátormi a miestnymi lídrami, ktorým by sme mali 

poskytnúť možnosť rýchlo expandovať, okrem iného prostredníctvom Európskej rady pre 

inováciu. To zahŕňa aj oslovenie občanov a ich zapojenie do nášho programu, napríklad cez 

projekt „Veda a regióny“. 
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Mám v úmysle v každej fáze plne spolupracovať s Parlamentom, najmä s výborom ITRE, ale 

aj s členskými štátmi, vedeckou obcou, občianskou spoločnosťou a inými komisármi. 

Výskum a inovácie môžu usmerniť budúcnosť, ktorú chceme vytvoriť: udržateľnú, 

spravodlivú a prosperujúcu. Kombináciou spolutvorby, investícií, inteligentnej regulácie 

a reformy chcem preukázať, že výskum a inovácie dokážu premeniť veľké výzvy na veľké 

príležitosti. 

 

Pokiaľ ide o zásadu „jeden za jeden“, právnymi predpismi EÚ možno dosiahnuť ciele 

a výhody, na ktoré členské štáty konajúce samostatne nemajú kapacity. Právne predpisy EÚ 

však pri dosahovaní svojich cieľov môžu zaťažiť konečných príjemcov alebo používateľov. 

Zásada „jeden za jeden“ zmierni toto zaťaženie: každý legislatívny návrh, ktorý vytvára nové 

zaťaženie, by mal ľudí a podniky odbremeniť od rovnocennej záťaže, ktorá na úrovni EÚ 

v tejto oblasti už existuje. Pri uplatňovaní zásady „jeden za jeden“ sa zameriame na celú 

oblasť politiky, nad rámec jednotlivých právnych predpisov, ktoré zvyšujú zaťaženie. 

Zabezpečí sa tak efektívne dosahovanie všeobecných politických cieľov s minimálnym 

zaťažením a priestor pre Komisiu, aby v prípade potreby zasiahla. 

– vo vašom poverovacom liste sa spomína len cieľ strojnásobiť rozpočet programu 

Erasmus+. Zachováte ambiciózny rozpočtový cieľ pre program Horizont 

Európa, aby bolo možné financovať väčší počet vynikajúcich projektov a zvýšiť 

tak mieru úspešnosti súčasného programu, ktorá je veľmi nízka? Budete 

podporovať pozíciu Parlamentu k rozpočtu programu Horizont Európa, ktorý 

má v porovnaní so svojím predchodcom širší rozsah? 

V mojom poverovacom liste sa výskum a inovácie uvádzali ako kľúčové faktory európskej 

konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle. 

 

Program Horizont Európa bude zohrávať ústrednú úlohu pri stanovení smerovania, zásad 

a rámca pre investície EÚ do výskumu a inovácií. V rámci celkového VFR sa pri programe 

Horizont Európa na nasledujúce programové obdobie 2021 – 2027 navrhlo najvyššie zvýšenie 

rozpočtu – 26 %, a to v kontexte konkurenčných priorít a obmedzených zdrojov. Budem rázne 

obhajovať ambiciózny rozpočet pre program Horizont Európa, keďže pre Európu je 

nevyhnutné dosiahnuť jeho ciele. Ak sa to nepodarí, Európa nebude schopná stáť na čele 

prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo a nový digitálny vek. Som Parlamentu 

vďačná za pozíciu k rozpočtu programu Horizont Európa. Ide o historicky najväčší rozpočet, 

ktorý odráža náš spoločný cieľ a záväzok premeniť Európu na svetového lídra, najmä pokiaľ 

ide o tvorbu a šírenie kvalitných znalostí a technológií. Vyjadruje neodškriepiteľnú pridanú 

hodnotu programu a pákový efekt. V zmysle požiadavky Parlamentu počas rokovaní 

o programe Horizont Európa budeme pozorne monitorovať otázku nadmerného podávania 

žiadostí a podávať o nej správy. 

 

 

– vo vašom poverovacom liste sa kladie väčší dôraz na inovácie než na výskum na 

hraniciach poznania, čo sa odráža aj vo vymedzenom názve vášho portfólia. 

Jedným z najväčších úspechov predchádzajúcich dvoch rámcových programov je 

však Európska rada pre výskum (ERC), ktorá podporuje najvýznamnejších 

európskych vedcov. Ako plánujete dosiahnuť správnu rovnováhu v celom 

hodnotovom reťazci od základného výskumu až po akcie blízke trhu, a to v rámci 
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individuálnych projektov i projektov spolupráce, čo požadujú 

spoluzákonodarcovia v predbežnej dohode o programe Horizont Európa? 

Základný výskum je kľúčovým prínosom a dôležitou podmienkou pre zvýšenie schopnosti 

Únie prilákať najlepších vedcov, aby sa stala globálnym centrom excelentnosti. Z histórie 

vedy vieme, že význam a vplyv mnohých veľkých objavov sa nerozpoznali okamžite. Preto je 

nevyhnutné, aby sme našim vedcom poskytli určitú slobodu preskúmať hranice poznania. To 

je úloha, ktorú tak dobre vykonáva Európska rada pre výskum (ERC). ERC vyberá 

najsľubnejších výskumných pracovníkov s najzaujímavejšími nápadmi z každej oblasti. 

Príjemcovia grantov ERC preto dosahujú výnimočné výsledky a prezentujú najlepšiu 

európsku vedu. Len pár rokov od založenia sa ERC stala referenčným pracoviskom pre 

excelentný výskum na hraniciach poznania nielen v Európe, ale celosvetovo, a to vo všetkých 

oblastiach výskumu. Nikto to nespochybňuje. Návrh týkajúci sa programu Horizont Európa 

práve počíta s úplnou kontinuitou, pokiaľ ide o riadenie ERC, a takisto navrhuje zvýšenie 

financovania ERC v ďalšom viacročnom finančnom rámci z 13,1 miliardy EUR na 16,6 

miliardy EUR. Budem naďalej bojovať za dostatočné rozpočtové zdroje pre výskum na 

hraniciach poznania v rámci programu Horizont Európa. Podpora výskumu na hraniciach 

poznania sa bude realizovať aj v ďalších dvoch pilieroch. 

 

Zabezpečím, aby boli spoločné časti programu vyvážené medzi rôznymi úrovňami vyspelosti 

technológie, takže budú zahŕňať celý hodnotový reťazec v procese strategického plánovania. 

V pracovnom programe Horizont Európa môžeme zaistiť správnu rovnováhu tak, že 

obmedzíme normatívnosť jednotlivých výskumných tém a zacielime ich zameranie na 

výsledky, čím sa zvýši sloboda našich potenciálnych príjemcov. Spolu s inováciami to 

podporí Úniu pri jej prechode na klimaticky neutrálnu, zdravú, prosperujúcu a spravodlivú 

spoločnosť. 

Zároveň by sme mali zabezpečiť, aby bola Európa vybavená výskumnými infraštruktúrami 

potrebnými na realizáciu výskumu na hraniciach poznania aj tvorbu inovácií. Chcem podporiť 

členské štáty pri lepšej koordinácii svojich investícií s cieľom poskytnúť vedcom zdroje 

potrebné na generovanie nových poznatkov, ale aby tiež prispeli k riešeniu výziev, ktorým 

čelíme. To si vyžaduje väčšiu spoluprácu naprieč infraštruktúrami a disciplínami. 

– Ako budete koordinovať činnosť a spolupracovať s komisármi, ktorých oblasti 

politiky majú kľúčovú výskumnú zložku, ako je priemyselná politika EÚ, 

digitálna politika EÚ, obranná politika EÚ, politika EÚ v oblasti klímy, dopravná 

politika EÚ, námorná politika EÚ alebo politika EÚ v oblasti kozmického 

priestoru? 

Veda je oporou a základným zdrojom informácií pre väčšinu oblastí politiky EÚ, pretože 

prináša nové technológie, vytvára priestor pre sociálnu inováciu a experimentovanie 

a generuje nové poznatky a informačné základne pre tvorbu politík. Ak budem potvrdená vo 

funkcii komisárky, budem úzko spolupracovať so všetkými ostatnými členmi kolégia. Budem 

predovšetkým spolupracovať s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na 

digitálny vek, pokiaľ ide o agendu o umelej inteligencii a novú dlhodobú stratégiu pre 

priemyselnú budúcnosť Európy a novú stratégiou pre MSP. 

Digitalizácia a nové technológie revolučne menia náš spôsob života a práce. Sme na pokraji 

novej vlny inovácií vyznačujúcich sa bezprecedentnou zložitosťou, koncentráciou inovačných 

výhod a nemenným tempom zmien. Digitálna transformácia rýchlo mení život európskych 

občanov a vyvíja tlak na konkurencieschopnosť európskych spoločností. Mojím zámerom je 
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zabezpečiť, aby politika na úrovni EÚ v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií reagovala na 

toto rýchlo sa meniace prostredie, aby sa Európa stala lídrom tohto trendu. 

V náležitých prípadoch prispejem k práci na Európskom ekologickom dohovore. Výskum 

a inovácie budú zohrávať kľúčovú úlohu pri prechode na klimaticky neutrálne a obehové 

hospodárstvo. 

Najmä misie, ako nový účinný nástroj programu Horizont Európa, umožnia výskumu 

a inováciám zaisťovať verejné statky naprieč súborom politík EÚ. Posilnia sa tak synergie 

s ostatnými oblasťami politiky vrátane klimatickej, digitálnej a priemyselnej politiky. 

Spolutvorba a strategické plánovanie sú v tejto súvislosti dôležitými nástrojmi, ktoré takisto 

zabezpečujú koordináciu a interakciu s ostatnými členmi kolégia v oblastiach, kde výskum 

zohráva kritickú úlohu. Spolutvorba programu Horizont Európa a politiky EÚ v oblasti 

výskumu a inovácií so všetkými súvisiacimi útvarmi Komisie pomôže stanoviť spoločné 

strategické usmernenia pre výskum a inovácie a lepšie zameranie na dosahovanie našich 

spoločných cieľov. Spolutvorba lepšie zacieli zameranie a integráciu opatrení na budúce 

politické ciele, ktoré majú význam pre spoločnosť (napr. zmena klímy, zdravie občanov, 

biodiverzita, čistá voda, čistý vzduch, potravinová bezpečnosť, životné prostredie, zdravé 

oceány, zdraví ľudia). 

– Ako v súvislosti s ambicióznou agendou v oblasti klímy, ktorú predstavila zvolená 

predsedníčka, zabezpečíte, aby program Horizont Európa spĺňal požiadavky na 

začleňovanie opatrení v oblasti klímy a prispel k plneniu cieľov v oblasti klímy na 

rok 2050, vzhľadom na súčasné ťažkosti programu Horizont 2020 pri plnení jeho 

cieľa v oblasti klímy? 

 

Stať sa prvým klimaticky neutrálnym a udržateľným kontinentom na svete do roku 2050 je 

jedinečnou príležitosťou na modernizáciu európskych ekonomík a spoločností a ich 

nasmerovanie na udržateľnú budúcnosť. Nedá sa to dosiahnuť bez výrazného prínosu 

európskych výskumníkov a inovátorov, bez ich dôležitých objavoch a nových technológií, bez 

úspešnej spolupráce priemyslu a akademickej obce, ani bez aktívnej účasti a zapojenia 

občanov a dôkladných zmien správania. To všetko si vyžaduje silné a účinné európske 

rámcové programy v oblasti výskumu a inovácií. 

Som odhodlaná čo najviac prispieť k prepojeniu investícií do výskumu a inovácií s reformami 

a právnymi predpismi, a k mobilizácii spoločnej reakcie naprieč útvarmi Komisie, členskými 

štátmi, regiónmi, súkromnými spoločnosťami všetkých veľkostí, akademickou obcou 

a verejnosťou. Vďaka spolupráci na všetkých úrovniach môžu naše výkonné nástroje 

rámcového programu a inovatívne riadenie podnietiť potrebné systémové zmeny s cieľom 

dosiahnuť klimatickú neutrálnosť a zabezpečiť inkluzívny ekologický a hospodársky prechod. 

Výskum a inovácie vyplývajúce z programu Horizont Európa urýchlia riešenia na dosiahnutie 

našich klimatických cieľov na roky 2030 a 2050. Výskum súvisiaci so zmenou klímy je 

hlavnou zložkou programu Horizont Európa a zasahuje do mnohých oblastí a činností nad 

rámec klastra klímy, energetiky a mobility. Štyri z piatich dohodnutých oblastí misií v rámci 

programu Horizont Európa priamo podporujú Ekologický dohovor: adaptácia na zmenu 

klímy; zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody; klimaticky neutrálne 

a inteligentné mestá; zdravie pôdy a potraviny. Bude to mať aj mobilizačný účinok v iných 

častiach programu, ako napríklad v rámci piliera excelentnej vedy. Klimatický prechod si 

bude vyžadovať vypracovanie adaptačných a zmierňujúcich opatrení, ktoré môžu byť 
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podložené iba výskumom a inováciami. Spojením viacerých vedeckých disciplín, rôznych 

priemyselných odvetví a rôznych typov aktérov sa vytvorí silný tlak, pokiaľ ide o inovačné 

riešenia potrebné na dosiahnutie našich cieľov v oblasti klímy. 

Prirodzene potrebujeme rovnako ambiciózne rozpočtové prostriedky na podporu tohto 

prechodu, ako navrhuje Komisia. Komisia okrem toho navrhla vyčleniť aspoň 25 % výdavkov 

na podporu klimatických cieľov vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027. 

V prípade programu Horizont Európa to bude aspoň 35 %. Zabezpečím, aby moje útvary 

nepretržite monitorovali stav plnenia tohto cieľa a verejne sprístupňovali tieto údaje na 

internete. Budem navyše podávať správy o klimatickom vplyve, ktorý dosahujeme vďaka 

programu Horizont Európa, a v prípade akýchkoľvek možných nedostatkov budem okamžite 

konať. 

 

– Podľa článku 179 ZFEÚ má Únia za cieľ vytvorenie európskeho výskumného 

priestoru a podporovanie jeho konkurencieschopnosti. Aké opatrenia a prípadne 

legislatívne iniciatívy plánujete na oživenie európskeho výskumného priestoru 

a na to, aby sa EÚ mohla presadiť ako vynikajúci partner na svetovej scéne? 

Predovšetkým, akými konkrétnymi prostriedkami plánujete prilákať svetové 

talenty do EÚ a obmedziť akýkoľvek ďalší „únik mozgov“? Ako budete riešiť 

rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ, čo sa týka výkonnosti v oblasti 

výskumu a inovácií? 

Mojím cieľom je obnoviť európsky výskumný priestor (EVP), aby spĺňal svoj účel v globálne 

sa meniacom prostredí a riešil dlhodobé výzvy. Chcem v nadchádzajúcich mesiacoch 

pracovať s Európskym parlamentom a členskými štátmi na modernej, výhľadovej vízii pre 

EVP. Mojím cieľom je prepojiť EVP so vzdelávaním a inováciami ako súčasť širšej 

znalostnej politiky, okrem iného aj prostredníctvom zmenených stimulov a systémov 

odmeňovania a lepšieho prepojenia s inovačnými ekosystémami. Je to skvelá príležitosť, 

pretože ide o oblasti politiky, ktoré si vyžadujú interakciu a vzájomnú spätnú väzbu s cieľom 

vytvoriť pozitívnu špirálu poznatkov prispievajúcich k blahobytu našej spoločnosti 

a (opätovne) vybudovať vzťah dôvery medzi vedou/výskumom a spoločnosťou. 

Pokiaľ ide o únik mozgov, ako sa uvádza v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, 

treba podporovať rovnaké príležitosti vo všetkých častiach Európy. To platí aj pre európskych 

výskumných pracovníkov. V súčasnosti sa stretávame s mnohými rozdielmi, napríklad pokiaľ 

ide o pracovné podmienky výskumníkov, dostupnosť pracovných miest a prístup 

k financovaniu. S cieľom ovplyvniť všetky tieto faktory, ako aj prilákať a udržať talenty, 

treba prijať opatrenia na podporu spoločných noriem pre výskumných pracovníkov 

a inštitúcie v Európe. 

Vďaka rozširujúcim opatreniam programu Horizont 2020, európskemu semestru a nástroju 

politickej podpory sa zlepšili pracovné podmienky výskumných pracovníkov. V kontexte 

novej iniciatívy európskeho výskumného priestoru mám v úmysle venovať osobitnú 

pozornosť otázke úniku mozgov. 

Európa musí byť predovšetkým atraktívnym pracovným prostredím pre výskumníkov. Ako sa 

dohodlo počas rokovaní o programe Horizont Európa, Komisia uskutoční štúdiu o tejto téme 

ako základ pre ďalšie kroky. Takisto začne na žiadosť Parlamentu monitorovať vývoj miezd 

výskumných pracovníkov s cieľom formulovať odporúčania pre koordinovaný postup. Nový 

súbor rozširujúcich opatrení navyše poskytne nové nástroje na rozvoj nových riešení, ktoré by 
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sa mohli rozšíriť. Vďaka spolupráci s dezignovanou podpredsedníčkou Dubravkou Šuicovou 

ponúknem nové príležitosti pre oblasti najviac zasiahnuté únikom mozgov. 

Pokiaľ ide o rozdiely v inováciách, v rámci môjho portfólia sú štyri oblasti činností na 

podporu regiónov so slabou výkonnosťou. Po prvé, v rámci programu Horizont Európa sa 

vyčlení časť na rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti vo výške aspoň 3,3 % celkového 

rozpočtu, čo je trikrát viac ako v programe Horizont 2020. Táto časť programu vychádza zo 

skúseností z programu Horizont 2020 a vďaka Európskemu parlamentu má aj nové nástroje 

na podporu účasti všetkých členských štátov založenej na excelentnosti vrátane členských 

štátov s nízkou výkonnosťou, na prehĺbenie kolaboratívnych prepojení v európskom 

výskumno-inovačnom priestore a na stimulovanie cirkulácie mozgov v Európe. Po druhé, 

ďalší rozvoj európskeho výskumného priestoru takisto pomôže znížiť rozdiely medzi štátmi, 

napr. zameraním sa na konkrétne aspekty rozdielov v inováciách, ako je napríklad problém 

úniku mozgov. Po tretie, musíme naďalej podporovať členské štáty v ich vnútroštátnych 

reformách, napríklad prostredníctvom európskeho semestra a nástroja politickej podpory, 

alebo podporou regionálnych iniciatív ako napr. BIOEAST. Samotný program Horizont 

Európa nestačí na prekonanie rozdielov v technológiách, inováciách a excelentnosti medzi 

členskými štátmi a nízkej integrácie niektorých výskumno-inovačných systémov členských 

štátov v európskom inovačnom ekosystéme. Musíme posilniť synergie naprieč programami 

a politikami. Najmä synergie medzi programom Horizont Európa a našimi kohéznymi fondmi 

budú mať zásadný význam pre ďalšie odstránenie rozdielov v oblasti výskumu a inovácií. 

 

– Pokiaľ ide o vonkajší rozmer výskumu, s ktorými tretími krajinami budete 

prioritne spolupracovať a v ktorých tematických oblastiach? Máte v úmysle 

udržiavať rovnakú úroveň otvorenej spolupráce v rámci celého hodnotového 

reťazca od základného vedeckého výskumu až po inovačné činnosti blízke trhu? 

Budete pri spolupráci s partnermi Únie na celom svete presadzovať reciprocitu? 

Myslíte si, že existuje riziko, že politika viacrýchlostného pridruženia, ktorú 

navrhol váš predchodca, by mohla skomplikovať rámcový program pre 

účastníkov? 

Prístup EÚ k výskumu a inováciám tradične pozostáva z dvoch prvkov. Po prvé, otvorenosť 

voči svetu, aby mohli naši európski výskumníci a inovátori čo najviac vyťažiť z interakcie 

s najbystrejšími hlavami sveta a z najnovších vedeckých a technologických poznatkov a aby 

mohli spoločne riešiť globálne výzvy. Po druhé, cielené činnosti pod vedením EÚ 

s vybranými partnerskými krajinami, pričom výber krajín a tém pre medzinárodnú spoluprácu 

je podriadený záujmu EÚ a vzájomnými výhodami. 

Účasť na programoch Únie možno považovať za nástroj politiky Únie pre spoluprácu s tretími 

krajinami v širšom politickom kontexte. 

Keďže prebiehajú diskusie o podmienkach pridruženia, ešte nevieme, ktoré krajiny sa 

nakoniec pridružia k programu Horizont Európa, najužšej formy spolupráce s medzinárodnou 

partnerskou krajinou. V rámci programu Horizont Európa sa pravdepodobne budeme usilovať 

o úplné pridruženie krajín zapojených do procesu rozširovania EÚ a krajín európskeho 

susedstva k Európskemu hospodárskemu priestoru. 
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Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k Európskemu hospodárskemu priestoru, a nie sú 

krajinami zapojenými do procesu rozširovania či krajinami európskeho susedstva, sa na 

programe Horizont Európa môžu zúčastniť iba vtedy, ak to program výslovne umožňuje. 

Chcem podporovať recipročnú otvorenosť voči našim medzinárodným partnerom, a to 

maximálnym využívaním vplyvu, ktorý môžu mať naše nástroje. Tak zabezpečíme 

multilateralizmus a otvorenosť, a zároveň môžeme asertívne rokovať o rovnakých 

podmienkach na globálnej úrovni. 

Program Horizont Európa by nám mal však umožniť strategicky cielenú spoluprácu 

a obmedziť otvorenosť, ak si to vyžadujú strategické záujmy EÚ. Na ochranu záujmov EÚ 

existujú nástroje plánovania, ako obmedzenie účasti na osobitných akciách len na členské 

štáty, nastavenie dodatočných kritérií oprávnenosti a povinnosti využívania na zabezpečenie 

toho, aby boli prevody, licencie a využívanie prínosné pre Úniu. Uvedené nástroje využije 

napríklad nástroj „akcelerátor“ Európskej rady pre inováciu, určený na podporu prelomových 

inovácií vytvárajúcich trhy a rozšírenie spoločností. 

Uplatňovaním strategickej angažovanosti a reciprocity s globálnymi partnermi môžeme 

dosiahnuť väčší vplyv v súlade so záujmami EÚ, zachovať si konkurencieschopnosť, riešiť 

globálne spoločenské výzvy, podporovať vonkajšie politiky Únie a presadzovať naše priority 

a hodnoty vo svete. 

 

– Predbežná dohoda o programe Horizont Európa zahŕňa záväzok Európskej 

komisie spočívajúci v rozsiahlych výmenách názorov s Európskym parlamentom 

v rámci procesu strategického plánovania. Ako by tieto rozsiahle výmeny mohli 

byť organizované? Zaviažete sa zaviesť spolu s Parlamentom proces, ktorý 

zabezpečí, aby Parlament dostával všetky informácie týkajúce sa strategického 

plánovania programu Horizont Európa štruktúrovaným spôsobom, včas 

a pravidelne? Ako okrem toho zabezpečíte pravidelné podávanie správ 

Európskemu parlamentu o vykonávaní programu, financovaných projektoch 

a ich vplyve s cieľom umožniť dôkladnú parlamentnú kontrolu? 

 

Počas medziinštitucionálnych rokovaní o programe Horizont Európa Komisia predstavila 

vyhlásenie týkajúce sa rozsiahlych konzultácií s Parlamentom: „Na požiadanie má Komisia 

v úmysle vymieňať si názory s príslušným výborom Európskeho parlamentu o: i) zozname 

potenciálnych kandidátoch na partnerstvo na základe článkov 185 a 187 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, ktorý bude predmetom (úvodných) posúdení vplyvu; ii) zozname 

predbežných misií určených radami pre misie; iii) výsledkoch strategického plánu pred jeho 

formálnym prijatím a o predložení a výmene dokumentov týkajúcich sa pracovných 

programov.“ Zaväzujem sa k čo najdôkladnejšiemu uplatňovaniu tohto vyhlásenia v rámci 

parametrov príslušných existujúcich dohôd a právnych aktov. 

Na základe Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou 

komisiou sa Európskemu parlamentu zasielajú aj príslušné dokumenty pre skupinu 

odborníkov Komisie, aby konala ako „tieňové“ strategické zloženie výboru pre program 

Horizont Európa, ktoré bolo zriadené s cieľom pomôcť pri vypracovaní prvého strategického 

plánu. Budeme tak robiť až do konca pôsobenia tejto skupiny odborníkov. Následne 

a v súvislosti s fungovaním zložení výborov programu Horizont Európa zabezpečím, aby 

programy schôdzí výborov, návrhy vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory zaujať 

stanovisko, a informácie o konečnom návrhu vykonávacích aktov po zaujatí stanoviska 

výborov boli sprístupnené Európskemu parlamentu. 



 

17 
 

Budeme tak robiť až do konca pôsobenia tejto skupiny odborníkov. Následne a v súvislosti 

s fungovaním zložení výborov programu Horizont Európa zabezpečím, aby programy schôdzí 

výborov, návrhy vykonávacích aktov, ku ktorým majú výbory zaujať stanovisko, a informácie 

o konečnom návrhu vykonávacích aktov po zaujatí stanoviska výborov boli sprístupnené 

Európskemu parlamentu prostredníctvom komitologického registra. 

Rovnako ako moje útvary som plne k dispozícii na pravidelné stretnutia s vaším výborom 

alebo v akomkoľvek inom zložením, ktoré považujete za vhodné, počas ktorých vás 

informujem o najnovšom vývoji a vypočujem si vaše názory. Uvítala by som najmä vaše 

názory na potenciálnych kandidátov na inštitucionalizované partnerstvá v zmysle článkov 185 

a 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na predbežné misie určené radami pre misie 

a návrh strategického plánu pred jeho formálnym prijatím. Teším sa na prínosnú a rozsiahlu 

výmenu názorov na túto tému. 

 

Komisia zabezpečuje úplnú transparentnosť vykonávania programu cez prehľad programu 

Horizont. Prehľad poskytuje verejnosti prístup k informáciám o projektoch a ich výsledkoch 

v reálnom čase, štatistiky pre celý program a konkrétne prehľady o dôležitých iniciatívach, 

ako napríklad Európska rada pre inováciu. Okrem toho nové kľúčové spôsoby dosahovania 

vplyvu programu Horizont Európa umožnia mne a mojim útvarom dôkladne a jasne 

analyzovať pokrok, ktorý dosahujeme v súvislosti s vedeckým, hospodárskym a sociálnym 

vplyvom rámcového programu ako celku i čiastkovo, a upriamiť vašu pozornosť na túto 

analýzu. 

 

 

2. Ako budete osobne zabezpečovať dobrú kvalitu legislatívnych návrhov, úplnú 

transparentnosť lobistických aktivít (zameraných na vás a vaše útvary) a dôsledné 

a vyvážené konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami aj s prihliadnutím na 

potrebu vykonať dôkladné posúdenia vplyvu, najmä pokiaľ ide o vplyv všetkých 

navrhovaných právnych predpisov na MSP? 

 

Som presvedčená, že EÚ by mala konať v oblastiach, kde má výskum a inovácia najväčší 

význam, kde môžu poskytnúť najväčšiu pridanú hodnotu a kde môžu pretransformovať 

Európu. V duchu Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa teším na úzku 

spoluprácu s Európskym parlamentom pri zlepšovaní informačnej základne programov EÚ 

a legislatívnych návrhov a obnovujem svoj záväzok, pokiaľ ide o transparentnosť a tok 

informácií medzi týmito dvoma inštitúciami. V úzkej spolupráci s podpredsedom pre 

medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad zabezpečím, aby sme sa plne preorientovali 

na digitálny vek, využívali najnovšie výdobytky umelej inteligencie a veľkých dát s cieľom 

získať čo najlepšie informácie potrebné na formovanie našich budúcich politík. V tejto 

súvislosti by som rada zdôraznila, že sa môžeme spoľahnúť na internú vedeckú spôsobilosť 

Komisie, okrem iného aj na Spoločné výskumné centrum, vedecké útvary a znalostného 

správcu Komisie, ako aj na mechanizmus vedeckého poradenstva. 

 

Každá nová navrhnutá iniciatíva so značným vplyvom bude, samozrejme, predmetom 

rozsiahleho posúdenia vplyvu a preskúma ju nezávislý výbor pre kontrolu regulácie, ako 

v prípade súčasných návrhov programu Horizont Európa, ktoré budú, dúfajme, čoskoro plne 

schválené s vašou podporou. Takisto prvýkrát uskutočňujeme koordinované posúdenia vplyvu 

dvanástich kandidátskych európskych partnerstiev, ktoré budú základom pre prípadné 



 

18 
 

legislatívne návrhy. Chcem zabezpečiť, aby sme prijali opatrenia, ktoré podporujú synergie 

a maximalizujú ich vplyv, aby sme mohli dosiahnuť naše spoločenské ciele. 

 

Som odhodlaná od začiatku zabezpečiť otvorený a kooperatívny prístup k novým 

legislatívnym návrhom. Konzultácie so zainteresovanými stranami budú naďalej dôležitým 

prvkom každej časti politického cyklu od návrhu politiky až po konečnú legislatívnu dohodu, 

ale aj neskôr pri monitorovaní a hodnotení politík. Budem sa usilovať o nepretržité 

monitorovanie časti tohto procesu, okrem hodnotení ex post a priebežných hodnotení. Chcem 

zaistiť, aby sa do tohto procesu zapojili všetci – od výskumníkov a inovátorov po občanov, 

MSP, univerzity a nadácie. Budem naďalej zverejňovať všetky informácie týkajúce sa 

stretnutí so zainteresovanými stranami a lobistami v povinnom registri lobistov. 

 

Chcem takisto zabezpečiť, aby sme pri navrhovaní právnych predpisov používali naše 

nástroje na lepšiu tvorbu práva a podporili tak kreatívne inovácie schopné priniesť nielen 

hospodárske výnosy, ale predovšetkým spoločenské a environmentálny prínosy pre všetkých 

Európanov, pri plnom zapojení občianskej spoločnosti a zohľadnení vplyvov na inovácie 

počas celého politického cyklu. Inovácie by sa mali analyzovať ako súčasť našich nástrojov 

regulačnej politiky (posúdenia vplyvu, hodnotenia a konzultácie so zainteresovanými 

stranami). Preto budem s dezignovaným podpredsedom pre medziinštitucionálne vzťahy 

diskutovať o možných zlepšeniach. Predvídateľný regulačný rámec umožňujúci inovácie bude 

kľúčový nielen pre dosiahnutie cieľov udržateľnosti, ale aj na posilnenie 

konkurencieschopnosti Európy a stimulovanie rastu. 

 

3. Ako vy a vaše útvary zabezpečíte posilnenú spoluprácu s výborom ITRE? Aké 

konkrétne kroky podniknete na zabezpečenie toho, aby výbor ITRE dostával v súvislosti 

s plánovanými legislatívnymi a ďalšími významnými iniciatívami včas a proaktívne 

rovnaké informácie ako Rada a členské štáty? Ako uľahčíte výboru ITRE kontrolu 

legislatívnych a nelegislatívnych postupov, ako mu budete poskytovať všetky potrebné 

informácie týkajúce sa prípravy legislatívnych, delegovaných a vykonávacích aktov už 

v ranej fáze a ako mu uľahčíte monitorovanie ich vykonávania? Ako plánujete 

zabezpečiť, aby bol výbor ITRE primerane informovaný a zapojený do všetkých 

medzinárodných dohôd vo vašej oblasti politiky? 

Zabezpečím, aby bol Európsky parlament, a najmä výbor ITRE, plne informovaný, rovnako 

ako Rada, o všetkých dôležitých zmenách. Som plne k dispozícii na pravidelné zasadnutia 

vášho výboru a na výmenu názorov s vami v rámci štruktúrovaného dialógu. 

Moje útvary sú odhodlané poskytnúť vám aktuálne informácie a podrobné vysvetlenia 

k legislatívnym, nelegislatívnym, delegovaným a vykonávacím aktom vrátane ich 

vykonávania. 

V Spoločnej dohode o delegovaných aktoch (pripojenej k Medziinštitucionálnej dohode 

o lepšej tvorbe práva z roku 2016) sa stanovuje tak prenos orientačného plánovania 

delegovaných aktov, ako aj včasné informovanie Európskeho parlamentu a Rady o práci 

skupín odborníkov, ktoré pomáhajú Komisii pri vypracovaní delegovaných aktov. 

Medziinštitucionálny register delegovaných aktov zriadený v roku 2017 obsahuje informácie 

o celom životnom cykle delegovaných aktov, od plánovania až po uverejnenie, takže 

Európsky parlament môže získať aktuálne údaje o práci Komisie v tejto oblasti. Podobne aj 

komitologický register poskytuje informácie o zasadnutiach komitologických výborov: 
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Európsky parlament je aktívne informovaný o každom zasadnutí výboru, na ktorom sa rokuje 

o návrhu vykonávacieho aktu. V novom znení registra budú čoskoro dodatočné informácie, 

napríklad o plánovaní vykonávacích aktov, ktoré budú sprístupnené na pripomienkovanie. 

Som naďalej plne odhodlaná informovať Parlament o akomkoľvek zámere začať rokovania 

o dohodách o pridružení k programu Horizont Európa a pokračovať v nich, ako aj o obnove 

dohôd o vedeckej a technologickej spolupráci. Budem plne rešpektovať výsadné práva 

Parlamentu v zmysle článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a konať v súlade 

s povinnosťou vzájomnej úprimnej spolupráce pri výkone svojich záväzkov, ktoré Komisia 

prijala v medziinštitucionálnej dohode. Výbor ITRE bude aktívne a pravidelne informovaný 

o medzinárodných dohodách, čiže dohodách o vedeckej a technologickej spolupráci, ako aj 

dohodách o pridružení k programu Horizont Európa. Uvítala by som najmä zahrnutie každej 

aktualizácie medzinárodných dohôd do programu zasadnutia výboru ITRE. 

 

 

 

 


