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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

PRO NOMINOVANÉHO KANDIDÁTA NA FUNKCI KOMISAŘE 

Sylvie GOULARDOVÁ 

Nominovaná kandidátka na komisařku pro vnitřní trh 

 

1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost 

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše jmenování 

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

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

Evropě jsem zasvětila celý svůj veřejný a pracovní život.  

Svou kariéru jsem zahájila jako úřednice v právním oddělení francouzského Ministerstva 

zahraničních věcí (1989–1993), kde jsem měla příležitost podílet se na přípravě smlouvy o 

konečném uspořádání ve vztahu k Německu (tzv. „smlouva dva plus čtyři“) podepsané 

12. září 1990, která umožnila znovusjednocení Německa. Jako členka francouzské diplomacie 

jsem poté na ministerstvu působila v oddělení plánování politiky, což mi umožnilo při 

několika příležitostech úzce spolupracovat s evropskými partnery, zejména s německými 

protějšky. O několik let později jsem se stala členkou skupiny politických poradců Evropské 

komise, jejímž předsedou byl Romano Prodi (2001–2004). Pod jeho vedením jsem 

pokračovala v práci evropského konventu. Prodiho Komise aktivně připravovala cestu pro 

rozšíření Evropské unie.  

Velkou část svého života jsem věnovala objasňování toho, jak obrovské přínosy Evropská 

unie poskytuje svým občanům. Mým dlouhodobým závazkem je přiblížit Evropu občanům. 

Intenzivně jsem spolupracovala s občanskou společností, například ve francouzské pobočce 

Evropského hnutí, jíž jsem v letech 2006 až 2010 předsedala. Byli jsme zapojeni do 

propagačních činností, veřejných diskusí a vzdělávacích programů pro dospělé, mládež a 

školy. Rovněž jsem působila v několika sdruženích a odborných skupinách, jež měly všechny 

za cíl sbližování lidí a kultur a větší integraci Evropy. Tyto aktivity úzce souvisely s mým 

výzkumem věnovaným evropským otázkám, který jsem v té době vedla ve středisku Centre 

d’Etudes des Relations Internationales na univerzitě Sciences Po, a rovněž s mou 

pedagogickou činností v College of Europe v Bruggách, kde jsem působila poté. To vše 

inspirovalo mé osobní úvahy o evropských záležitostech, jimž jsem věnovala několik knih 

(jedna z nich – L’Europe pour les Nuls (Evropa pro nechápavé) – získala v roce 2009 

Evropskou knižní cenu).  

V roce 2009 jsem se rozhodla učinit v prosazování evropského obecného zájmu další krok a 

kandidovala jsem ve volbách do Evropského parlamentu. Jako poslankyně Evropského 

parlamentu jsem během dvou funkčních období (2009–2017), jež byla poznamenána finanční 

krizí a jejími dopady na Evropu, byla členskou Hospodářského a měnového výboru (ECON). 

V rámci tohoto výboru jsem působila jako zpravodajka a koordinátorka legislativních návrhů, 

jež se týkaly např. finančního dohledu, revize Paktu o stabilitě a růstu, bankovní unie či 

pravidel pro solventnost pojišťoven. Byla jsem rovněž autorkou dvou zpráv z vlastního 

podnětu (o vytvoření eurobondů a o mezinárodní úloze EU v hospodářských a finančních 
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fórech), což vedlo k mému přesvědčení, že Parlament by měl mít, jak nově zvolená 

předsedkyně Ursula von der Leyenová prosazuje ve svých politických směrech, právo 

podnětu.  

Vedle své účasti v Hospodářském a měnovém výboru jsem se stala náhradnicí ve Výboru pro 

zemědělství a rozvoj venkova (AGRI), kde jsem se věnovala především odvětví vinařství. 

Rovněž jsem byla stínovou členkou Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO), kde jsem se 

zabývala otázkou nadnárodních kandidátních listin, jež se nově zvolená předsedkyně von der 

Leyenová ve svých politických směrech zavázala řešit jako doplňkový nástroj evropské 

demokracie.  

Byla jsem také členkou a později předsedkyní pluralitní meziskupiny Evropského parlamentu, 

která se věnuje boji proti chudobě a usiluje o důstojnost nemajetných osob. Měla jsem tak 

možnost úzce spolupracovat s evropskými občany, kteří se cítí opomíjeni. Abychom jim 

poskytli příležitost vyjádřit se, uspořádali jsme například v Evropském parlamentu v březnu 

2014 ve spolupráci s nevládní organizací ATD Quart Monde (Asociace pro toleranci a rozvoj 

– čtvrtý svět) konferenci „Lidová univerzita“. Jsem přesvědčena, že pro boj proti chudobě 

musíme učinit více, jak nově zvolená předsedkyně von der Leyenová zdůraznila ve svých 

politických směrech, a že v tomto ohledu je nezbytné posílit jedinečné evropské sociálně-tržní 

hospodářství.  

V roce 2017 jsem se stala členkou francouzské vlády jakožto ministryně obrany a byla jsem 

odpovědná za francouzské ozbrojené síly za mimořádně citlivých okolností. Tato zkušenost 

potvrdila mé přesvědčení, že pokud jde o vojenské operace i budování kapacit, má evropská 

spolupráce zásadní význam. Proto hodlám usilovat o intenzivnější evropskou spolupráci 

v odvětví obrany a v kosmickém odvětví, zejména prostřednictvím provádění Evropského 

obranného fondu a dohledu nad ním, jak je uvedeno v mém pověřovacím dopise. 

Následně jsem byla jmenována viceguvernérkou Banque de France/Eurosystem. Do mé 

kompetence spadaly mezinárodní záležitosti (G7 a G20), Rada guvernérů Evropské centrální 

banky a otázky související s financováním ekologických opatření, finanční stabilitou a 

kybernetickou bezpečností. Posledně jmenované téma má klíčový význam pro naši lepší 

ochranu. 

Díky všem těmto zkušenostem v zákonodárné oblasti i v oblasti výkonné moci jsem získala 

důkladné znalosti o tom, jak fungují evropské a národní instituce a jaká je jejich každodenní 

interakce. Jakožto bývalá evropská poslankyně jsem zvlášť odhodlána přičinit se o co 

nejtransparentnější a nejefektivnější pracovní vztahy mezi Evropskou komisí a Evropským 

parlamentem. Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svých politických 

směrech zdůraznila, že je zásadní, abychom v příštích letech posílili partnerství mezi Komisí a 

Parlamentem.  

Pokud jde o oblast, za niž budu odpovědná, potvrdí-li mě Parlament ve funkci komisařky, 

tj. vnitřní trh, má práce se řadu let týkala hospodářských a makroekonomických otázek, a to 

jak v Evropském parlamentu, tak v Banque de France. Mohla jsem tak poznat, nakolik je 

jednotný trh životně důležitý pro evropské podniky v rámci Evropské unie i ve vztahu k našim 

mezinárodním partnerům. Jsem hluboce přesvědčena, že naše podniky jsou schopny na tomto 

kontinentu prosperovat právě proto, že jsme vybudovali tento jedinečný systém norem, 

standardů a mechanismů a pravomocí k vymáhání práva, díky čemuž je Evropa jedním 

z nejpřitažlivějších míst k životu a podnikání. 

Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise?  
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Budu-li ve funkci komisařky potvrzena, převezmu v souladu s mým pověřovacím dopisem 

plnou odpovědnost za vnitřní trh. Mým cílem bude využít všech svých předchozích 

zkušeností a přispět k prosazování politických směrů Komise ve spolupráci s ostatními 

komisaři, zejména pak pod vedením nominované výkonné místopředsedkyně pro Evropu 

připravenou na digitální věk. 

V prvé řadě bych ráda zajistila další rozvoj a bezproblémové fungování jednotného trhu a 

jeho adaptaci na dvě hlavní probíhající změny, a to v environmentální a digitální oblasti. 

V této souvislosti bych se též chtěla soustředit na přetrvávající překážky týkající se zboží a 

služeb. Rovněž se zasadím o nové průmyslové strategie, jež přispějí k posílení evropské 

suverenity a k vytváření pracovních míst.  

Za druhé učiním vše pro zavedení takového rámce, který Evropě umožní mít co největší 

užitek z digitalizace a současně zajistí, aby rozvoj nových technologií nebránil zachování 

našich trvalých hodnot. To bude vyžadovat investice do další generace technologií, 

koordinovaný přístup k umělé inteligenci a rozsáhlé úsilí o zlepšení digitální gramotnosti 

všech Evropanů, zejména pak žen. Všechny tyto aktivity přispějí k vytvoření Evropy 

připravené na digitální věk a budou probíhat pod vedením nominované výkonné 

místopředsedkyně, která má toto portfolio na starost.  

Za třetí je mým cílem přispět k silnějšímu postavení Evropy ve světě. Zde mám na mysli 

vnější aspekt jednotného trhu, jenž je založen na rovných podmínkách, které bychom měli 

dále rozvíjet a posilovat. Mám na mysli také evropský obranný a kosmický průmysl, který je 

jedním z našich nejcennějších strategických aktiv. V tomto ohledu by otevřený a 

konkurenceschopný evropský trh s obranným vybavením a silný a inovativní kosmický 

průmysl nepochybně přispěly k vytvoření skutečné evropské obranné unie, k čemuž ve svých 

politických směrech vyzvala nově zvolená předsedkyně Komise.  

Ve všech případech bude nezbytné, abychom do našich společných i individuálních přístupů 

začlenili cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje. 

Jak budete uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů a začleňovat jej do všech 

politických oblastí Vašeho portfolia? 

V době, kdy jsem působila v Hospodářském a měnovém výboru Evropského parlamentu, 

jsem aktivně podporovala genderovou diverzitu ve Výkonné radě Evropské centrální banky a 

ve všech dalších rozhodovacích orgánech Evropské centrální banky. 

Ve všech politických oblastech mého portfolia jsem odhodlána sledovat cíle, které Evropská 

komise vymezila ve svém strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů na období 

2016–2019, jako jsou zejména: zvýšení účasti žen na trhu práce a stejná ekonomická 

nezávislost žen a mužů, snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, 

a tudíž boj proti chudobě žen, a prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích 

pozicích.  

Za tímto účelem budu pokračovat v konkrétních krocích svých předchůdců a dále je rozvíjet. 

Mám na mysli iniciativy, jež zahájilo Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání 

a malé a střední podniky (GŘ GROW) a Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a 

technologie (GŘ CNECT) a jejichž cílem je zvyšování povědomí a podpora podnikání žen, 

například prostřednictvím spuštění elektronické platformy pro podnikatelky, vytvoření 

evropské sítě pro podnikatelské anděly z řad žen a sítě středisek pro internetové podnikatelky. 
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Zmínila bych také iniciativy, které GŘ CNECT zahájilo v rámci své strategie „Ženy 

v digitální sféře“, jejímž cílem je boj proti genderovým stereotypům, podpora vzorů, 

zlepšování digitálních kompetencí a vzdělávání dívek a žen a podpora zapojení žen do 

digitálního podnikání a inovací. Ve všech těchto oblastech budu pečlivě sledovat výsledky 

srovnávacího přehledu strategie „Ženy v digitální sféře“, který vypracovalo GŘ CNECT ke 

sledování pokroku na úrovni EU i jednotlivých států.  

 

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?  

Má poslední funkce ve francouzské centrální bance (jež je součástí Eurosystému) mi poskytla 

přímou zkušenost s prací v instituci, která je pevně odhodlána hájit svou nezávislost, jak je 

definována ve Smlouvě. Pro všechny centrální banky je nezávislost nesmírně důležitá k tomu, 

aby mohly dostát svým závazkům a poskytovat společnosti a ekonomice to, co je zapotřebí, 

nezávisle na jakémkoli tlaku ze strany politických subjektů. To byla pro mě v tomto ohledu 

velmi zásadní zkušenost.  

Pokud budu potvrzena ve funkci komisařky, budu považovat za naprosto zásadní dodržování 

těch nejvyšších etických norem, jež definují Smlouvy (čl. 17 odst. 3 SEU a článek 245 SFEU) 

a Kodex chování komisařů, jak jsem se o to snažila i ve všech svých předchozích funkcích. 

Budu plně respektovat ducha i literu Smlouvy, zejména povinnost jednat v evropském zájmu. 

Rovněž se zavazuji vyhýbat se funkcím či situacím, které by mohly zpochybnit mou 

nezávislost, nestrannost a disponibilitu ve službách Komise, a budu předsedkyni Komise 

informovat o jakékoli situaci, jež by mohla vést ke střetu zájmů při plnění mých úkolů. Mé 

prohlášení o zájmech je úplné a přístupné veřejnosti a v případě změn bude aktualizováno.  

2. Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? 

Pověřovací dopis, který jsem obdržela od nově zvolené předsedkyně Komise, zahrnuje 

několik oblastí v rámci vnitřního trhu: digitální ekonomika a společnost, průmysl a jednotný 

trh připravený na budoucnost a obranný a kosmický průmysl. 

První oblast se týká digitální ekonomiky a společnosti. V tomto ohledu bude mou úlohou 

přispět ke zvyšování technologické suverenity Evropy prostřednictvím investic do další fáze 

technologií a do společných norem pro sítě 5G a technologie nové generace. Bude sem spadat 

i práce na koordinovaném evropském přístupu k umělé inteligenci a na aktu o digitálních 

službách, jakož i vybudování skutečného jednotného trhu pro kybernetickou bezpečnost. 

Zasadím se o to, aby byl do konce prvních 100 dní mého funkčního období učiněn pokrok 

v záležitostech umělé inteligence, a to i co se týče lidských a etických aspektů. Další výzvou 

bude posílení digitální gramotnosti evropských občanů, což je zásadní pro to, aby měli 

z digitalizace prospěch všichni Evropané. Zde budu úzce spolupracovat s nominovanou 

komisařkou pro inovace a mládež na aktualizaci akčního plánu digitálního vzdělávání. 

Součástí mého portfolia je též „evropský průmysl připravený na budoucnost“. Znamená to 

přispění k dlouhodobé strategii průmyslové budoucnosti Evropy a k nové strategii pro malé a 

střední podniky, které budou společně provádět výkonná místopředsedkyně pro Evropu 

připravenou na digitální věk a výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí. Naši 

celkovou průmyslovou strategii bude doplňovat nový akční plán pro oběhové hospodářství, za 

jehož koordinaci bude odpovídat výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu. 

Zaměření na budoucnost však neznamená, že bychom měli opomíjet každodenní fungování 

jednotného trhu. Komise jakožto strážkyně Smluv zastává důležitou úlohu při spravedlivém a 
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účinném uplatňování pravidel v celé Evropě. Mezi těmito pravidly bych ráda zmínila pravidla 

duševního vlastnictví, jež mají v digitální éře obrovský význam. V tomto ohledu se zasadím o 

to, aby se rychle navázalo na veškerou práci v oblasti autorského práva, již odvedla Marija 

Gabrielová.  

V oblasti obrany budu pod vedením výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na 

digitální věk pokračovat v činnosti předešlých komisařů, která se týkala trhu s obranným 

vybavením (Elżbieta Bieńkowska) a vojenské mobility (Violeta Bulc). Pokud jde o trh 

s obranným vybavením, vyvinu veškeré úsilí na podporu projektů spolupráce s co možná 

největší přeshraniční účastí malých a středních podniků po celé Evropě, aby se Evropský 

obranný fond mohl dále rozvíjet a poskytovat prostředky pro výzkum a inovace. V oblasti 

vojenské mobility budu úzce spolupracovat s nominovanou komisařkou pro dopravu. Součástí 

mého portfolia je také kosmický průmysl, kde představují nové výzvy také noví globální 

konkurenti. Provádění budoucího kosmického programu (zahrnujícího mj. programy Galileo, 

EGNOS a Copernicus) bude mít nejenom strategický význam, ale bude mít též značné dopady 

na náš každodenní život (např. pokud jde o využití v oblasti GPS sledování, podnikání, 

zemědělství, životního prostředí).  Postarám se rovněž o zlepšení vazeb mezi kosmickým 

odvětvím, obranou a bezpečností. Veškeré toto úsilí povede k silnějšímu postavení Evropy ve 

světě a jako takové bude především znamenat těsnou spolupráci s vysokým představitelem 

Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedou Komise. 

 

Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů 

a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu? Jaké konkrétní přísliby jste 

ochotna dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem 

a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní 

podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu 

poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě? 

Pokud bude moje nominace potvrzena, bude mít pro mě spolupráce s Evropským 

parlamentem klíčový význam, a to nejen proto, že si obzvláště cením demokratické diskuse 

jako takové. Z politického hlediska se jakožto členka Komise budu Evropskému parlamentu 

plně zodpovídat za aktivity Komise spadající do mého portfolia. Ve své funkci poslankyně 

Evropského parlamentu jsem mnohokrát zaznamenala, jaké druhy interakcí mezi 

Parlamentem a Komisí přinášejí nejlepší výsledky, co se týče koncepce politik a ztotožnění 

občanů s nimi. Tyto interakce by měly být založeny na otevřenosti, vzájemné důvěře, 

účinnosti a pravidelné výměně informací, aby bylo možné dospět ke shodě o budoucích 

iniciativách. To jsou hodnoty, kterými se jakožto komisařka ve svých vztazích s Evropským 

parlamentem hodlám řídit. Mým cílem je přispět tak k posílení výjimečného vztahu mezi 

Komisí a Parlamentem, v souladu s požadavkem politických směrů nově zvolené 

předsedkyně. 

Domnívám se, že k tomu potřebujeme otevřený a kooperativní přístup během celého 

legislativního procesu, od koncipování politik až po konečné schválení. V tomto ohledu se 

zavazuji k zajištění pravidelného předávání informací předsedům příslušných výborů a 

k přímé komunikaci s koordinátory, zpravodaji a členy výborů. Považuji to za významnou 

součást práce komisaře. Pokud jde o zpětnou vazbu, bude též zajištěno, aby otázky poslanců 

Evropského parlamentu určené Komisi, jež spadají do mé oblasti působnosti, byly řádně a 

rychle zodpovězeny. Před Evropský parlament předstoupím, kdykoliv budu požádána, abych 

zodpověděla otázky nebo poskytla konkrétní reakci. 
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Zajistím také, aby byl Evropský parlament pravidelně informován, zejména před důležitými 

událostmi a v klíčových fázích mezinárodních jednání v oblastech, za něž ponesu 

odpovědnost.  

V souladu s požadavky řádného legislativního postupu budu považovat Parlament a Radu za 

rovnocenné partnery. Rovněž se budu osobně účastnit třístranných jednání v mé oblasti 

působnosti, jelikož to je podle mého názoru nejúčinnější cesta, jak dosáhnout pokroku. 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová podporuje nárok Evropského 

parlamentu na právo podnětu. Zavázala se, že její komisaři budou na usnesení Parlamentu 

přijatá většinou jeho členů reagovat prostřednictvím legislativního aktu, při plném 

respektování zásad proporcionality, subsidiarity a zlepšování právní úpravy. Tento cíl plně 

podporuji a budu s Parlamentem spolupracovat ve všech fázích usnesení podle článku 

225 SFEU. 

 

Domnívám se, že ve všech interakcích s Parlamentem by důvěra měla být založena na 

transparentnosti. Hodlám proto, pokud jde o transparentnost a tok informací mezi oběma 

orgány, plně uplatňovat ustanovení rámcové dohody o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a Evropskou komisí a interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních 

předpisů. Považuji to za zásadní nejen pro vztahy mezi těmito orgány, ale v širším ohledu i 

pro obnovení víry občanů v Evropskou unii. 

 

Otázky Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku: 

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

portfolia, která spadá do oblasti působnosti výboru ITRE, konkrétně v oblasti digitální 

ekonomiky a společnosti, průmyslu, malých a středních podniků, obranného průmyslu 

a kosmu? Pomocí jakých zvláštních legislativních a nelegislativních iniciativ, včetně 

finančních nástrojů, zamýšlíte dosáhnout těchto priorit, zejména s ohledem na iniciativy 

v oblasti technologické suverenity Evropy, včetně kybernetické bezpečnosti, umělé 

inteligence, technologie distribuované účetní knihy, vysoce výkonné výpočetní techniky, 

komunikačních sítí, dat, jakož i hlavních hodnotových řetězců v oblasti obrany a kosmu 

a v dalších odvětvích? Jaký by byl hlavní obsah a časový harmonogram těchto iniciativ? 

Jak zaručíte, aby nový akční plán EU pro oběhové hospodářství přispíval k celkové 

průmyslové strategii EU? Jak budete konkrétně uplatňovat zásadu „jeden přijmout, 

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

portfolia?  

Po deseti letech řešení dopadů finanční krize jsou naše ekonomiky konfrontovány 

s nebývalými změnami souvisejícími se změnou klimatu, digitální revolucí a rychle se 

měnícím geopolitickým prostředím, které hluboce přetvářejí náš způsob života, práce, výroby 

a obchodování se zbožím a službami.  

Globální soupeření o strategickou autonomii a vedoucí postavení v oblasti technologií je 

v plném proudu a Evropě hrozí, že zůstane pozadu. Bez silné průmyslové základny stojící na 

společné strategii a sdílených zdrojích nebude Evropa schopna produkovat technologie, jež jí 

umožní udržet si své postavení na čele celosvětové hospodářské soutěže a zachovat svůj 

jedinečný sociální model.  
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Mým cílem je učinit prostřednictvím náležitých tržních politik vše pro další posílení evropské 

průmyslové základny, a tím i naší kolektivní schopnosti vstoupit do nového digitálního světa 

a stát se prvním klimaticky neutrálním světadílem. To bude vyžadovat uvolnění značných 

finančních zdrojů, jež budou nevyhnutelně představovat kombinaci veřejných a soukromých 

prostředků, na úrovni členských států i na úrovni EU, a mobilizaci nejrůznějších finančních 

nástrojů, a to i prostřednictvím programu InvestEU a Evropské investiční banky. 

Obecně pak budu usilovat o nalezení rovnováhy mezi sociálními a tržními aspekty v dnešním 

moderním hospodářství. 

Digitální ekonomika a společnost 

Evropský průmysl má zásadní význam pro prosperitu EU, její přední postavení na světové 

scéně a sociální soudržnost. Evropa je globálním lídrem v mnoha odvětvích, zejména pokud 

jde o produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou kupříkladu automobilový a 

letecký průmysl, inženýrství, chemický a farmaceutický průmysl. Náš průmysl se však musí 

přizpůsobit zrychlenému tempu průmyslové transformace, přechodu ke klimaticky neutrální 

ekonomice a technologickému pokroku, a zejména pak vzestupu digitálních technologií a 

rychle se měnícímu geopolitickému prostředí.  

V roce 2001 byla pouze jedna z pěti největších společností na světě (z hlediska tržní 

kapitalizace) digitální společností. Dnes všech pět největších společností působí v digitálním 

odvětví, a žádná z nich nepochází z Evropy. Evropa ztratila své vedoucí postavení v oblasti 

digitálních technologií, a to navzdory skutečnosti, že jako region zůstává jedním z největších 

světových trhů s digitálními produkty a službami.  

Opětovné získání vedoucího postavení v technologiích by nám mělo pomoci uskutečňovat 

digitální politiku evropským způsobem. V tomto ohledu má zásadní význam stanovení norem. 

Určitý náskok v regulačním procesu umožní Evropské unii přizpůsobit se technologickému 

rozvoji podle našich vlastních představ. Je to otázka hodnot a rovněž průmyslové strategie: 

brání roztříštění na národní trhy a stanoví globální normy, neboť nikdo nemůže opomíjet 

skutečnost, že Evropa je jedním z největších trhů na světě. Světové firmy budou muset 

přizpůsobit své výrobky a služby evropským předpisům, jak tomu bylo v případě obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů.  

Budu úzce spolupracovat s příslušnými členy sboru komisařů za zajištění toho, aby inkluzivní 

transformace našich průmyslových odvětví přinesla prospěch všem. Jak zdůraznila nově 

zvolená předsedkyně Komise ve svých politických směrech, je třeba si uvědomit, že pokud 

jde o uvedenou transformaci, nemáme všichni stejný výchozí bod. Všichni sledujeme stejný 

cíl, někteří však pro dosažení tohoto cíle mohou potřebovat více přizpůsobenou podporu než 

ostatní. Nový Fond pro spravedlivou transformaci v rámci evropských strukturálních a 

investičních fondů napomůže tomu, aby nikdo nezůstal opomenut. Budeme také muset 

podporovat rozvoj nových dovedností. Za tímto účelem se budu podílet na aktualizaci akčního 

plánu digitálního vzdělávání, jehož cílem je řešit rostoucí rozdíly v dovednostech v Evropě, a 

budu i nadále věnovat obzvláštní pozornost dopadům tohoto přechodu na naše nejzranitelnější 

občany. 

Průmysl a malé a střední podniky 

Strategie pro budoucnost průmyslu EU by měla zahrnovat všechny aspekty, jež mají vliv na 

průmysl a jeho konkurenceschopnost, ať již se jedná o investice a veřejné zakázky, obchod, 
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dovednosti, inovace či podporu malých a středních podniků. Koncipovat a rozvíjet ji lze 

pouze na základě dialogu se všemi zúčastněnými stranami.  

Malé a střední podniky tvoří velkou většinu podniků a jsou páteří našeho hospodářství. Jsou 

největším přínosem pro hospodářskou prosperitu EU a vytvářejí dvě třetiny celkového počtu 

pracovních míst. Velkou výzvou zůstává vytvoření podnikatelsky příznivého prostředí, 

v němž se bude dařit malým společnostem, a to jak novým inovativním společnostem 

s vysokým růstovým potenciálem (např. začínající a rychle se rozvíjející podniky), tak i 

„tradičním“ malým a středním podnikům. 

Při vytváření naší strategie pro malé a střední podniky budu mít vždy na paměti, s jakými 

obtížemi se podnikatelé denně potýkají: nábor zaměstnanců, přístup k financím, byrokracie, 

opožděné platby atd. Tato komplexní problematika by měla být řešena v úzké koordinaci 

s ostatními členy sboru komisařů, například pokud jde o dokončení unie kapitálových trhů pro 

zajištění toho, aby měly malé a střední podniky přístup k finančním prostředkům potřebným 

pro svůj růst. V rámci mého portfolia se jedná o byrokracii a zbývající překážky na jednotném 

trhu, jež postihují zejména společnosti usilující o přeshraniční obchod a přístup na trhy třetích 

zemí. Řešení těchto otázek bude jednou z hlavních priorit mého programu pro malé a střední 

podniky. 

Technologická suverenita 

S cílem přispět k posílení evropské technologické suverenity budu podporovat investice 

do další generace technologií (technologie blockchain, vysoce výkonná výpočetní technika, 

algoritmy a sdílení dat a nástroje k využívání dat). Jsem přesvědčena o tom, že ve všech 

těchto oblastech můžeme učinit více díky společnému úsilí na úrovni EU i na úrovni 

členských států. Konkrétním příkladem je již vytvořený evropský společný podnik pro vysoce 

výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC), který sloučí evropské zdroje k vývoji špičkových 

superpočítačů s exa-kapacitou pro zpracování velkých objemů dat. Toho by členské státy 

samotné nemohly dosáhnout. Tento druh konkrétních iniciativ hodlám podporovat a postarám 

se o to, abychom plně využili zdrojů příštího víceletého finančního rámce. 

Změna klimatu a oběhové hospodářství 

Nově zvolená předsedkyně Ursula von der Leyenová ve svých politických směrech uvedla, že 

největší výzvou a příležitostí naší doby je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním 

kontinentem na světě. Učiním proto vše, co bude v mých silách, abych přispěla k tomu, že 

průmysl EU bude stát v čele přechodu na udržitelnou ekonomiku. To bude vyžadovat další 

opatření pro určité regiony, kde tento přechod představuje zvláštní výzvu z důvodu 

energeticky náročných a uhelných odvětví. 

K naší obecné průmyslové strategii přispěje nový akční plán pro oběhové hospodářství, který 

je založen na úspěchu akčního plánu pro oběhové hospodářství z roku 2015. Ráda bych se 

inspirovala evropskou strategií pro plasty a podpořila ostatní odvětví nebo hodnotové řetězce 

s vysokým dopadem na životní prostředí a s potenciálem pro oběhovost. Jsem přesvědčena, že 

můžeme dosáhnout delšího udržení zdrojů a materiálů v oběhu a minimalizovat odpady, 

například prostřednictvím ekodesignu, energetických štítků, zelených veřejných zakázek a 

odvětvových právních předpisů. 

Konkurenceschopný a inovativní obranný průmysl 
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Evropský obranný průmysl vytváří celkový obrat ve výši 100 miliard EUR ročně. Toto 

odvětví čelí na našem vnitřním trhu mnoha překážkám, jelikož členské státy obvykle 

vynakládají své rozpočtové prostředky na obranu na vnitrostátní úrovni a stejným způsobem 

určují své technické požadavky na vojenské vybavení. Členské státy tak například disponují 

17 typy bojových tanků, zatímco USA pouze jedním. V Evropě nefunguje v odvětví obrany 

dostatečná spolupráce. Některé prostředky se vynakládají duplicitně a trh v této oblasti je 

značně roztříštěný. 

Existuje značný prostor pro dosažení pokroku na evropské úrovni, pokud jde o odstraňování 

překážek spolupráce a umožnění přeshraničního přístupu novým účastníkům a malým a 

středním podnikům.  

Jednou z mých priorit je zajistit, aby měla Evropa k dispozici konkurenceschopný a inovativní 

obranný průmysl. Tím se upevní pozice Evropy ve světě, která tak bude schopna posílit 

NATO a přispět k lepšímu transatlantickému rozdělení zátěže. 

Komise má k dispozici důležité nástroje, které jí umožní dosáhnout pokroku na evropské 

úrovni při odstraňování přeshraničních překážek spolupráce a využívání příležitostí, jež 

poskytuje evropský vnitřní trh. Prvním důležitým nástrojem je Evropský obranný fond (EDF), 

který umožní spolufinancovat příspěvky evropského obranného průmyslu k vývoji 

inovativních a špičkových technologií a produktů na základě vojenských požadavků 

členských států.  

EDF bude podporovat spolupráci mezi členskými státy a jejich průmyslovým sektorem. Tato 

spolupráce by měla: 

- pomoci odstranit vnitrostátní izolaci, zamezit zbytečné duplicitě a roztříštěnosti, a tím 

snížit náklady a neefektivnost. Aby byly projekty způsobilé k financování, měly by 

zahrnovat spolupráci mezi alespoň třemi společnostmi ze tří různých členských států,  

- dále by měly být v zájmu maximálního využití synergií mezi politikami v oblasti 

podnikání a obrany poskytovány zvláštní pobídky na podporu účasti malých a 

středních podniků v EDF. 

Budu též věnovat značnou pozornost tomu, aby byly při provádění EDF dodržovány etické 

zásady, zejména pokud jde o důležitou otázku využití umělé inteligence v oblasti obrany.  

Významnou součástí naší práce bude provádění akčního plánu o vojenské mobilitě. 

Prostředky určené na spolufinancování v rámci Nástroje pro propojení Evropy spolu s úsilím 

o modernizaci infrastruktur dvojího užití a řadou celních opatření a opatření v oblasti daně 

z přidané hodnoty posílí schopnost členských států přispívat k dosažení cílů Severoatlantické 

aliance, jež se týkají společné obrany, a zajistit vojenské operace v reakci na vnější hrozby. 

Pro lepší fungování vnitřního trhu v oblasti obrany byly zavedeny legislativní nástroje, jako 

např. směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany a směrnice o transferech produktů pro 

obranné účely uvnitř EU. Jejich prosazování budu bedlivě sledovat a hodlám také zajistit, aby 

se tyto předpisy staly účinnějšími a aby je členské státy uplatňovaly jednotně a v plném 

rozsahu.  

Vedoucí postavení v kosmické oblasti 
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Evropa je druhou světovou vesmírnou velmocí. Máme nejlepší systém pozorování Země 

(Copernicus) a nejlepší družicový navigační systém (Galileo) na světě. Vesmírné technologie, 

data a služby se staly nepostradatelnou součástí života Evropanů. Spoléháme se na ně 

například při používání mobilních telefonů a navigačních systémů v automobilech. Družice 

nám též poskytují bezprostřední informace při katastrofách, jako jsou zemětřesení, lesní 

požáry či povodně, a umožňují lepší koordinaci zásahových a záchranných jednotek.  

Cílem vesmírné politiky EU je řešit některé z nejnaléhavějších problémů dnešní doby, jimiž 

jsou například boj proti změně klimatu nebo pomoc při stimulaci technologických inovací. 

Vesmírné systémy jsou pro společnost a hospodářství EU přínosem, pokud z nich má 

prospěch široké a rozmanité společenství uživatelů, kteří do nich investují. Galileo, evropský 

globální navigační družicový systém, využívá více než jedna miliarda uživatelů na celém 

světě. Jeho plné provozuschopnosti by mělo být dosaženo v roce 2020. Systém EGNOS 

poskytuje služby zajišťující ochranu života a zdraví uživatelů letecké a námořní dopravy v 

Evropě. Zemědělci se na EGNOS spoléhají pro účely přesného zemědělství.  

Došlo k pokroku ve využívání kosmických údajů a při vytváření příležitostí pro malé a střední 

podniky a začínající podniky, avšak zatím stojíme na začátku a lze ještě učinit více, například 

prostřednictvím další podpory využívání služeb systému Galileo v automatizovaných a 

propojených automobilech a pro časové nastavení a synchronizaci evropské kritické 

infrastruktury. Nový kosmický program EU napomůže budování kapacit po celé Unii a bude 

podporovat podniky, například usnadněním přístupu k financování, vytvářením sítí 

kosmických center, poskytováním vzdělávacích kapacit a podporou začínajících podniků a 

inovací. Měla by být prohloubena interakce mezi vesmírnými aplikacemi a výzkumnými 

činnostmi s cílem vyvinout nové nástroje a nová řešení, např. při vývoji nových družic 

programu Copernicus s novými kapacitami pro globální monitorování emisí CO2, změn v 

arktické oblasti atd.  

Kosmický program EU je rovněž přínosem pro bezpečnost a obranu EU. Veřejná regulovaná 

služba systému Galileo tak kupříkladu poskytuje informace o poloze a načasování pouze pro 

vládou schválené uživatele a pro citlivé aplikace, což vyžaduje vysokou úroveň kontinuity 

provozu. Spadají sem záchranné služby, mírové operace a řízení krizí. Synergie mezi těmito 

dvěma oblastmi politik je třeba dále prozkoumat a posílit, podobně jako v případě veřejně 

regulované služby. 

Autonomní, spolehlivý a nákladově efektivní přístup EU do vesmíru a její vedoucí postavení 

na světové scéně by měly být zachovány, avšak mezinárodní spolupráce je prvořadá a je 

klíčovým prvkem kosmické strategie. Proto by se mělo pokračovat v dialozích o kosmických 

záležitostech s mezinárodními partnery (USA, Čínou, Japonskem nebo Jihoafrickou 

republikou).  

Zásada „jeden přijmout, jeden zrušit“ 

Právní předpisy EU mohou dosáhnout cílů a přinášet užitek tam, kde toho členské státy 

jednající samostatně nejsou schopny. V zájmu dosažení těchto cílů však mohou právní 

předpisy EU vést k zatížení konečných příjemců nebo uživatelů.  

Zásada „jeden přijmout, jeden zrušit“ toto zatížení zmírní: každý legislativní návrh, který 

s sebou nese nové povinnosti, by měl zároveň jiné povinnosti, které již občany a podniky 

na úrovni EU v téže oblasti politiky zatěžují, odstranit. Tato zásada by se měla uplatňovat s 

ohledem na celou příslušnou oblast politiky, tj. nad rámec každého jednotlivého právního 
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předpisu, jenž ukládá novou zátěž. Zajistí se tak, že obecných cílů politik bude dosahováno 

účinně a s minimální zátěží a Komise bude mít vždy prostor k jednání tam, kde to bude 

zapotřebí.  

– Jaké budou Vaše hlavní priority v oblasti digitální ekonomiky a společnosti, například 

pokud jde o kybernetickou bezpečnost, zavádění sítí nové generace a budoucí mobilní 

technologie a na podporu evropského kodexu pro elektronické komunikace?  Pokud jde 

konkrétně o kybernetickou bezpečnost, jakým způsobem zamýšlíte vytvořit Společnou 

kybernetickou jednotku (například pokud jde o její složení, úkoly a dopad na stávající 

aktéry Unie v této oblasti) a byla byste připravena navrhnout nový horizontální právní 

nástroj k zavedení závazných povinností v oblasti kybernetické bezpečnosti 

(např. s ohledem na aktualizaci softwaru) pro všechny připojené produkty? 

Digitalizace změnila životy evropských občanů a způsobila revoluci ve způsobu podnikání, 

usnadnila nám život a vytvořila obrovské příležitosti pro společnosti, ale postavila také lidi a 

podniky před nové výzvy, jak se s rychlým vývojem vypořádat. Umělá inteligence, velké 

objemy dat, cloudy, superpočítače a brzy i kvantová výpočetní technika, technologie 

blockchain a vysokorychlostní připojení nám mohou pomoci vyřešit některé z největších 

světových problémů: od boje proti změně klimatu přes léčbu rakoviny až po výrobu 

dostupných a bezpečných potravin, ale vyvolávají též důležité otázky, jimiž je třeba se 

zabývat. 

V posledních pěti letech došlo v rámci strategie pro jednotný digitální trh ke snížení 

roztříštěnosti trhu, zvýšení toků údajů a plynulosti trhu a k přizpůsobení stávajících pravidel 

digitálnímu věku. Ještě nás však čeká hodně práce. Chtěla bych proto na tyto významné 

úspěchy navázat za pomoci Evropského parlamentu, členských států a zúčastněných subjektů.  

Jak bylo uvedeno v politických směrech nově zvolené předsedkyně, budu spolupracovat s 

nominovanou výkonnou místopředsedkyní Vestagerovou na novém regulačním rámci EU pro 

umělou inteligenci, který podporuje vývoj a využívání důvěryhodné umělé inteligence s 

ohledem na etické aspekty jejího zavádění.  

S cílem posílit evropskou digitální ekonomiku a poskytnout otevřené a bezpečné on-line 

prostředí, které evropská společnost potřebuje, mě dále nově zvolená předsedkyně pověřila 

přípravou aktu o digitálních službách, což bude jednou z mých klíčových priorit. Mé hlavní 

zásady v této oblasti budou: posílení rovných podmínek pro digitální služby, zajištění 

spravedlivého, odpovědného a transparentního chování on-line platforem, ochrana našich 

základních práv, jako jsou svoboda projevu a ochrana soukromí, a zachování otevřených a 

nediskriminačních trhů na podporu ekonomiky založené na datech. S ohledem na zprávu 

Evropského parlamentu z roku 2017 o on-line platformách a jednotném digitálním trhu se 

zasadím zvláště o to, aby uvedený akt obsahoval jasná pravidla a účinné postupy pro boj proti 

šíření nezákonného obsahu on-line. Musíme však také přemýšlet o tom, jak co nejlépe řešit 

nově se objevující problémy související mimo jiné s algoritmickým rozhodováním, přístupem 

k údajům, digitální reklamou, pracovními podmínkami a platformami kolaborativní 

ekonomiky. 

Boj proti nezákonnému obsahu se dotýká všech jurisdikcí. Přeji si posílit v rámci jednotného 

trhu takové mechanismy spolupráce, které umožní rovnocennou a účinnou ochranu 

evropských občanů a vzájemnou důvěru příslušných orgánů. Návrh aktu o digitálních 

službách bude založen na důkladné analýze a inkluzivním dialogu se zúčastněnými stranami.  
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Technologie distribuované účetní knihy inspirované technologií blockchain jsou 

transformační technologie, které zajišťují větší důvěru ve stávající a budoucí služby a jejich 

vyšší účinnost. Jsem odhodlána spolupracovat s členskými státy a s tímto odvětvím na tom, 

aby v oblasti technologie blockchain získala EU přední postavení, a to např. prostřednictvím 

investic do výzkumu, vývoje a inovací, vytvářením norem nebo zajištěním toho, aby vedoucí 

úlohu zaujal veřejný sektor. Zejména budu usilovat o pokrok v práci na evropské 

infrastruktuře blockchainových služeb s cílem učinit z ní globální referenční hodnotu pro 

výkonnost, bezpečnost, odolnost a energetickou účinnost.  

Komunikační sítě jsou páteří digitální ekonomiky a společnosti a mají zásadní význam pro 

podnikání a inovace. Avšak ještě dnes příliš mnoho malých podniků ve venkovských 

oblastech se špatným internetovým připojením nemůže dosáhnout svého plného potenciálu 

nebo rozvíjet své podnikatelské plány mimo Evropu, protože stávající digitální prostředí 

neodpovídá nárokům 21. století. To bych ráda změnila. Mou prioritou bude spolupráce s 

členskými státy s cílem zvýšit konektivitu a připravit Evropu na systémy 5G.  

Naše činnost v této oblasti bude založena na nedávno přijatém evropském kodexu pro 

elektronické komunikace a zajištění jeho plného uplatňování. Budeme například podporovat 

zavádění malých buněk pro bezdrátovou komunikaci 5G a včasné uvolnění harmonizovaného 

spektra pro 5G či spektra pro bezlicenční používání zařízení krátkého dosahu, wi-fi nebo pro 

bezpečnost dopravy. Rovněž se zasadím o včasné uplatňování posílených pravidel týkajících 

se evropského čísla tísňového volání 112, neboť to může zachránit životy. 

Je nezbytně nutné zajistit, aby naše sítě 5G byly odolné a zabezpečené. Budu proto dbát o to, 

aby opatření navržená v doporučení o kybernetické bezpečnosti sítí 5G byla provedena v 

souladu s plánem a aby zahrnovala postupy k identifikaci bezpečnostních rizik a zmírňující 

opatření. Za těchto podmínek mám v úmyslu podporovat jejich organizované a včasné 

zavádění, a to s náležitým ohledem na zájmy a obavy zúčastněných stran a občanů.  

Zajištění vedoucího postavení v digitální oblasti a vybudování silné ekonomiky založené na 

datech bude též záviset na naší schopnosti chránit se před kybernetickými útoky. Význam 

kybernetické bezpečnosti proto bude neustále růst, jelikož budeme muset zvýšit ochranu 

našich kritických infrastruktur a veřejných služeb, jež jsou na nich závislé, zejména proto, že 

propojená zařízení budou mít daleko více zranitelných míst. Kybernetická bezpečnost je 

oblastí, v níž EU dosáhla pokroku díky posílení důvěry mezi členskými státy. Touto cestou se 

musíme ubírat i v budoucnu, abychom se od „potřeby znát“ posunuli k „potřebě sdílet“ a aby 

se spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílení informací staly normou ve všech 

oblastech, včetně oblasti prosazování práva a obrany. 

Směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů je první horizontální právní předpis Unie 

v oblasti kybernetické bezpečnosti. Doufám, že pokračující dialog s členskými státy a 

podniky, na něž se směrnice vztahuje, a strategická spolupráce mezi vnitrostátními orgány 

členských států umožní její účinnější provádění. V rámci provádění aktu o kybernetické 

bezpečnosti bude Komise spolupracovat s Agenturou Evropské unie pro kybernetickou 

bezpečnost (ENISA) a členskými státy na co nejrychlejším zavedení systémů certifikace 

kybernetické bezpečnosti v prioritních oblastech, jako je například 5G nebo cloud computing. 

Tak bude dosaženo lepší kybernetické bezpečnosti u celé řady digitálních produktů a služeb. 

Můj pověřovací dopis mi ukládá, abych vedla práci na vybudování společného oddělení pro 

kybernetickou bezpečnost.  V jeho rámci budou řešeny otázky odolnosti, vymáhání práva a 

obranného rozměru kybernetické bezpečnosti s cílem zajistit na úrovni EU strukturovanou 
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posílenou spolupráci a mechanismus vzájemné pomoci v okamžicích krize. Společné oddělení 

pro kybernetickou bezpečnost by mohlo vycházet ze stávajících zkušeností a odborných 

znalostí vnitrostátních a unijních subjektů působících v této oblasti. Z dlouhodobého hlediska 

budeme muset dále uvažovat o vhodných infrastrukturách, které budou ke zvládání těchto 

kybernetických výzev zapotřebí. 

Rovněž je třeba posílit kybernetickou bezpečnost produktů a služeb v odvětví informačních a 

komunikačních technologií, jež má stále větší význam. Akt o kybernetické bezpečnosti je 

důležitým krokem správným směrem, jelikož zavedl společný celoevropský přístup 

k certifikaci kybernetické bezpečnosti. V souladu s ustanoveními tohoto aktu Komise 

v přiměřené lhůtě přezkoumá požadavek na povinnou certifikaci u některých kategorií 

produktů a služeb. 

– V politických směrech pro příští Evropskou komisi se nově zvolená předsedkyně 

zmínila o nové průmyslové strategii, aniž ovšem byla konkrétnější. Jakým způsobem 

zajistíte, aby nová dlouhodobá integrovaná průmyslová strategie EU přispěla mimo jiné 

k vytvoření kvalitních pracovních míst, zvýšení příspěvku průmyslu k HDP Unie, 

snížení rizika přemísťování průmyslu mimo EU, zajištění toho, aby zapojení třetích 

zemí do strategických odvětví a infrastruktury bylo odpovídajícím způsobem 

kontrolováno, a podpoře součinností mezi jednotlivými politikami EU s cílem snížit 

riziko škodlivých důsledků pro průmysl EU, s tím, že budou dodrženy cíle Pařížské 

dohody? Zvažovala byste vytvořit za tímto účelem „průmyslovou unii“ (podobnou 

koncepci „energetické unie“) s cílem konsolidovat a koordinovat úsilí o dosažení výše 

uvedených cílů?  

Nová průmyslová strategie by měla reagovat na dvě zásadní skutečnosti vedoucí 

k transformaci našich ekonomik a společností: digitalizaci a změnu klimatu v rychle se 

měnícím vnějším prostředí.  

Tato strategie by měla být utvářena na základě dialogu se všemi zúčastněnými stranami. Budu 

úzce spolupracovat s nominovanými výkonnými místopředsedy Margrethe Vestagerovou a 

Valdisem Dombrovskisem na vytvoření nové dlouhodobé strategie pro průmyslovou 

budoucnost EU.  

Měli bychom mobilizovat veškeré naše politiky a nástroje, ať již se jedná o investice a veřejné 

zakázky, obchod, dovednosti, inovace či podporu malých a středních podniků. Nová 

průmyslová strategie by měla napomoci úspěšnému vstupu průmyslu do digitální éry a 

přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice, ale současně též chránit a zlepšit jedinečný 

evropský model sociálně-tržního hospodářství, jenž je zdrojem naší prosperity a sociální 

spravedlnosti. Globalizace, digitalizace a změna klimatu budou vyžadovat rozsáhlé 

přehodnocení našich zvyklostí, pokud jde o práci, výrobu, spotřebu a obchod. Ve světě, kde je 

mnohostranný hospodářský systém založený na pravidlech vystaven značnému náporu, 

nabývá otázka rovných podmínek v globálním obchodu na obzvláštní důležitosti.  

Jednotný trh je ústředním prvkem naší průmyslové strategie. Již nyní představuje naši 

průmyslovou unii. Tato jedinečná struktura, jež nemá ve světě obdoby, odstraňuje překážky 

volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu. Jednání o vystoupení Spojeného království z 

EU přispěla ke zvýšení povědomí o jeho přínosech. Zajištění řádného fungování jednotného 

trhu bude klíčovým prvkem naší průmyslové strategie.  
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Jednotný trh je jednoznačně nejlepším aktivem pro naši ekonomickou diplomacii, jelikož 

představuje jediné vstupní místo pro největší světový trh. Umožníme-li však přístup na náš 

trh, měly by být zajištěny rovné podmínky. Přestože je třeba, aby EU zůstala otevřená, neměla 

by se ocitnout v nevýhodném postavení.  

V tomto ohledu jsme byli v posledních letech svědky rostoucího počtu strategických akvizic 

ze strany společností ze třetích zemí. V říjnu 2020 vstoupí v platnost nové nařízení o 

prověřování přímých zahraničních investic. Nařízení umožní Komisi vydat stanovisko, pokud 

určitá investice ze třetí země ohrožuje bezpečnost nebo veřejný pořádek ve více než jednom 

členském státě nebo pokud by investice mohla mařit strategický projekt nebo program, který 

je v zájmu celé EU. Při provádění tohoto nového nástroje budu poskytovat podporu 

nominovanému komisaři pro obchod, zejména co se týče strategických odvětví a programů 

spadajících do mé působnosti, v zájmu technologické suverenity Evropy. Nezbytná ovšem 

bude také silnější průmyslová spolupráce v rámci evropských hodnotových řetězců s cílem 

vytvořit nezbytné kritické množství a rozsah. Budu proto aktivně koordinovat úsilí 

vynakládané společně s členskými státy na posílení klíčových hodnotových řetězců, a to při 

plném respektování pravomocí členských států v oblasti průmyslové politiky. 

Ve světě, kde duševní a nehmotná aktiva (vynálezy, výtvory, značky, data, know-how) ve 

stále větší míře určují hodnotu podniků, jsou politiky v oblasti duševního vlastnictví hlavním 

nástrojem k posílení konkurenceschopnosti průmyslu. Proto mám v úmyslu zaměřit se na náš 

režim duševního vlastnictví s cílem ověřit a zajistit, že je soudržný, odpovídá digitálnímu 

věku a podporuje naši konkurenceschopnost. Tento režim by měl řešit nové výzvy, jako je 

například umělá inteligence, 3D tisk, oběhové hospodářství atd., a zajistit přístup malých a 

středních podniků k ochraně duševního vlastnictví. Z obecného hlediska by též Evropa měla i 

nadále zaujímat vedoucí postavení na světové scéně tím, že bude přispívat k vytváření 

globálních norem a zajišťovat rovné podmínky.  

Také politika zadávání veřejných zakázek je účinným prostředkem ke zvýšení 

konkurenceschopnosti evropského hospodářství. Veřejné nákupy zboží, služeb a prací 

představují v EU více než 14 % HDP. Zadavatelé veřejných zakázek budou muset podněcovat 

poptávku veřejnosti s cílem podpořit rozvoj a zavádění inovativních a udržitelných řešení. 

Musí se stát významnými aktéry v evropském inovačním prostředí a využívat potenciál 

zakázek v oblasti inovací k řešení systémových otázek tím, že budou vytvářet poptávku po 

inkrementálních a průlomových inovacích a vytvoří příležitosti pro malé a střední podniky. 

Prostřednictvím veřejných zakázek mohou vlády na všech úrovních dosáhnout širších 

politických cílů, jako je konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a cíle udržitelného 

rozvoje. Pokyny týkající se účasti uchazečů a zboží ze třetích zemí na trhu EU s veřejnými 

zakázkami by měly rovněž přispět k zajištění rovných podmínek na mezinárodní úrovni, kde 

je naším cílem oboustrannost, pokud jde o otevřené příležitosti pro účast v zadávacím řízení.    

– Jakými konkrétními opatřeními hodláte podpořit politiky Unie týkající se malých 

a středních podniků, zejména pokud jde o prosazování zásady „zelenou malým 

a středním podnikům“, případnou aktualizaci definice malých a středních podniků 

podle posledního rozhodnutí ESD a zvláštní pozornost věnovanou „mikropodnikům“ 

a „začínajícím podnikům“? Jakým způsobem zajistíte, aby malé a střední podniky měly 

k dispozici odpovídající a dobře dostupné finanční prostředky a aby byla dále snížena 

jejich administrativní zátěž? Jak bude „zvláštní strategie pro malé a střední podniky“ 

stanovená v politických směrech pro příští Evropskou komisi uplatňována? Jaká bude 

funkce „zmocněnce pro MSP“, o níž jste se zmínila ve svém pověřovacím dopise, 

a jakým způsobem bude vybírán? 
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Evropští podnikatelé, začínající podniky a malé a střední podniky hrají v naší průmyslové 

strategii klíčovou úlohu. Představují 99 % všech společností a zaměstnávají dvě třetiny všech 

zaměstnanců. Mnohé malé a střední podniky se však potýkají se složitými právními předpisy, 

přístupem k financování a obtížemi při hledání obchodních a investičních partnerů. Jen velmi 

malý počet evropských začínajících podniků přežije kritickou fázi prvních dvou až tří let, a 

ještě méně se jich rozroste do větších firem. Také je pravda, že stát se podnikatelem není v 

různých částech Evropy stejně snadné, a to zejména ve znevýhodněných regionech. 

Problémem je také relativně nízká míra podnikání žen. Ženy představují méně než 30 % 

podnikatelů v Evropě a tento rozdíl je obzvláště patrný v oblasti inovací a vědy.  

Strategie pro malé a střední podniky bude vzhledem k jejich významu pro náš hospodářský a 

sociální model zásadním prvkem naší průmyslové strategie. Měla by mobilizovat všechny 

dostupné nástroje a vycházet ze zásady „zelenou malým a středním podnikům“. 

Hlavní překážkou pro malé a střední podniky je administrativní zátěž. Pověřím své útvary, 

aby úzce spolupracovaly s Výborem pro kontrolu regulace s cílem zajistit systematické a 

přiměřené používání testu dopadů na malé a střední podniky, abychom zabránili tomu, že 

právní předpisy budou malým a středním podnikům ukládat nadměrnou zátěž. Vedle toho 

zajistím, aby byla vyslyšena zpětná vazba malých podniků týkající se regulačních překážek a 

aby byly na jejím základě podniknuty odpovídající kroky. V tomto ohledu jsou důležitými 

fóry shromáždění malých a středních podniků a síť zmocněnců pro malé a střední podniky, 

jejichž činnost bude důležitým prvkem strategie. Rozhodnutí o tom, kdo bude zmocněncem 

Komise pro malé a střední podniky, bude přijato v tomto kontextu. 

Velmi důležitými otázkami jsou přístup k financování (včetně soukromého financování) a 

specializovaná podpora (mimo jiné prostřednictvím Evropské investiční banky). Zasadím se o 

to, aby byly plně využívány všechny naše dostupné finanční zdroje, jež by měly stovkám 

tisíců malých a středních podniků usnadnit přístup k financování. Kromě toho může malým a 

středním podnikům při jejich přechodu k udržitelnější a digitalizované ekonomice poskytnout 

cennou podporu program Digitální Evropa, a to jednak díky jeho zaměření na pokročilé 

digitální dovednosti, jednak prostřednictvím podpory sdílení odborných znalostí o špičkových 

technologiích v rámci tzv. center pro digitální inovace.  

Strategie pro malé a střední podniky by měla být dále doplňována a podporována širší 

činností naší průmyslové strategie v oblasti dovedností, veřejných zakázek, duševního 

vlastnictví a rovných podmínek na celosvětové úrovni, jak je popsáno výše. 

Naše definice malých a středních podniků by měla být relevantní, měla by obstát i 

v budoucnu a měla by zohledňovat rozmanitost těchto podniků v Evropě. Odcházející Komise 

provedla hodnocení definice malých a středních podniků, v jehož rámci došlo k rozsáhlým 

konzultacím se všemi zúčastněnými stranami: podniky, sdruženími, vládami a řídícími orgány 

na všech úrovních. Toto hodnocení se týká celé řady aspektů. Pečlivě zvážím, zda je zapotřebí 

učinit změny. 

– Jakými opatřeními hodláte přispět ke konkurenceschopnosti průmyslu EU? Přijmete 

některá opatření pro jednotlivá odvětví na podporu evropských průmyslových odvětví, 

kde existuje ostrá světová konkurence, jako je letecký a kosmický průmysl (včetně 

vrtulníků a dron), obranný průmysl, telekomunikační průmysl, automobilový průmysl, 

energeticky náročná odvětví a výrobní průmysl? Jakým způsobem zajistíte, aby složky 

strategických hodnotových řetězců umístěné v EU zůstaly součástí budoucích 

celosvětových hodnotových řetězců, zejména u nových technologií? Jakým způsobem 
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zajistíte, aby transformace průmyslu podpořila zavádění bezpečných produktů, procesů 

a technologií šetrných ke klimatu a zároveň bránila úniku uhlíku do třetích zemí? 

Jakými konkrétními opatřeními zamýšlíte předcházet úniku uhlíku? 

Evropský průmysl hraje ústřední roli díky prosperitě, vedoucí hospodářské pozici a sociální 

soudržnosti. Průmysl představuje přibližně 17,5 % HDP EU (22 % včetně stavebnictví) 

a přímo poskytuje práci téměř 24 % zaměstnaných osob, přičemž má mnohem větší skutečný 

přínos pro zaměstnanost a růst vzhledem k významu služeb souvisejících s průmyslem 

a trendu servitizace. Evropský průmysl je však nyní vystaven mnohem silnější konkurenci 

v důsledku nástupu nových hospodářských mocností. To je patrné zejména v globálním 

postavení evropských podniků.  

Průmysl se ve srovnání se situací před desítkami let výrazně liší, a to z důvodu zrychleného 

tempa hospodářských, společenských a environmentálních transformací, jakož i kvůli 

technologickým průlomům a novým obchodním modelům. Je tomu tak zejména kvůli 

digitálním technologiím v oblastech, jako je umělá inteligence, vysoce výkonná výpočetní 

technika nebo kybernetická bezpečnost, u nichž Evropa v narůstající míře závisí 

na zahraničních technologiích. Pokud bude tato závislost přetrvávat, mohou být kritické 

evropské hodnotové řetězce zcela utvářeny třetími zeměmi.  

Konkurenceschopnost 

Při řešení těchto nových problémů bude mít zásadní význam posílení konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu, a to zejména malých a středních podniků. Proto bude tento úkol 

představovat základ naší dlouhodobé strategie pro průmyslovou budoucnost Evropy. 

Neexistuje žádné zázračné snadné řešení, jak zvýšit konkurenceschopnost, nýbrž široká škála 

vzájemně se posilujících nástrojů, počínaje  investicemi a veřejnými zakázkami až po 

dovednosti, obchod, duševní vlastnictví, inovace a podporu malých a středních podniků. 

Bez koordinovaných veřejných a soukromých investic se Evropa vystavuje nebezpečí, že 

propásne možnost investovat do klíčových strategických hodnotových řetězců (jako jsou 

kybernetická bezpečnost, inteligentní zdravotnictví, vodíkové technologie, průmysl s nízkými 

emisemi CO2, čistá propojená a autonomní vozidla, průmyslový internet věcí, baterie, 

mikroelektronika), nebo budou tyto investice nedostatečné. U těchto investic by mělo být 

možné využít kromě finančních nástrojů EU i specifické rámce, jako je rámec pro významné 

projekty společného evropského zájmu. 

Základním hybatelem investic je rovněž strategické zadávání veřejných zakázek ze strany 

místních, regionálních a celostátních orgánů. Mým cílem bude přetvořit zadávání veřejných 

zakázek na strategický nástroj umožňující dosahovat našich cílů. Budu proto podporovat 

veřejné zadavatele v rámci celé EU. Budu zejména podporovat sdružování uživatelů z praxe 

(jako jsou velcí zadavatelé – velká města po celé EU nebo specialisté v oblasti zdravotnictví) 

s cílem pomoci jim zavést lepší nákupní strategie a zlepšit fungování systémů zadávání 

veřejných zakázek. 

Pro zajišťování trvalé konkurenceschopnosti Evropanů bude klíčová rovněž ambiciózní 

strategie v oblasti dovedností. Pouze koordinovaný postup sdružující Komisi pod vedením 

Nicolase Schmita, členské státy, regiony, průmysl, systémy vzdělávání a odborné přípravy 

a odbory umožní průmyslu EU mít přístup k talentům a kvalifikované pracovní síle, které 

potřebuje. 
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Nezapomínejme však na to, že hlavním nástrojem na podporu konkurenceschopnosti 

evropského průmyslu zůstane dobře fungující jednotný trh, který podnikům nabízí přístup 

na velký a konkurenční trh a odstraňuje překážky bránící růstu a inovacím. Mám v úmyslu 

bojovat proti zbývajícím překážkám u zboží a služeb (včetně digitálních), posílit prosazování 

a uplatňování právních předpisů EU a zlepšit fungování jednotného trhu prostřednictvím 

praktických nástrojů, jako je SOLVIT.  

Zavádění bezpečných produktů, procesů a technologií šetrných ke klimatu 

V příštích několika letech by nám digitální transformace měla rovněž pomoci naplnit naše cíle 

v oblasti životního prostředí. Aby se tak stalo, měli bychom uvážit dva rozměry této politiky:  

- Zaprvé používání digitálních technologií s cílem učinit ostatní průmyslová odvětví 

ekologičtější. Příkladem jsou řešení v oblasti informačních a komunikačních 

technologií, která umožňují vytvořit stabilní a bezpečnou dekarbonizovanou 

elektrizační soustavu. K dalším příkladům patří řešení v oblasti informačních 

a komunikačních technologií pro inteligentní mobilitu a logistiku nebo superpočítače 

a vysoce výkonné počítače pro modelování a předpovídání extrémních povětrnostních 

jevů. 

- Zadruhé snížení uhlíkové stopy odvětví informačních a komunikačních technologií, 

které bude vyžadovat kombinaci opatření, od lepší recyklace starých zařízení a delší 

životnosti výrobků až po financování inovativních řešení pro energeticky účinnější 

datová centra a lepší využívání pravidel zadávání ekologických veřejných zakázek. 

Další prioritou bude urychlit dekarbonizaci energeticky náročných průmyslových odvětví, 

například ocelářství a chemického průmyslu, a zaměřit se více na hodnotový řetězec 

automobilového průmyslu. Činnost v rámci skupiny na vysoké úrovni pro energeticky 

náročná průmyslová odvětví poskytuje pevný základ pro budoucí práci. Budu usilovat 

o rozvoj klimaticky neutrálních řešení a pomáhat s financováním jejich zavádění na trh.  

Únik uhlíku do třetích zemí 

Transformování procesů tak, aby byly vyráběny výrobky šetrné ke klimatu, bude znamenat 

vyvinutí nových technologií a procesů, což si vyžádá značné investice. Produkty šetrné 

ke klimatu budou pravděpodobně na počátku dražší než konvenční produkty. Budeme i nadále 

zajišťovat, aby u těchto nových produktů, procesů a technologií byla zaručena nejvyšší 

úroveň bezpečnosti.  

 

Neexistence rovných podmínek na globální úrovni, pokud jde o politiky v oblasti klimatu, a to 

zejména při stanovování cen uhlíku, může způsobovat riziko úniku uhlíku. Vzhledem k 

přechodu ke klimaticky neutrální EU je problém úniku uhlíku důležitější než kdy dříve. Proto 

Komise navrhne zavést uhlíkovou hraniční daň, která by měla být plně v souladu s pravidly 

WTO. Existuje několik způsobů, jak uhlíkovou hraniční daň koncipovat a uplatňovat, a 

Komise v rámci odpovědnosti nominovaného komisaře pro hospodářství Paola Gentiloniho 

pečlivě přezkoumá různé možnosti politiky 

  

– Jakým způsobem máte v úmyslu podporovat, mimo jiné prostřednictvím pravidel 

hospodářské soutěže, evropské podniky a začínající podniky, aby se rozšiřovaly, rostly 

a případně se staly světovými lídry? Budete uplatňovat „politiku evropských 
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šampionů“? Jaký máte v této souvislosti názor na budoucí vývoj antimonopolních 

pravidel a pravidel týkajících se státní pomoci? 

Odolné hospodářství závisí na vhodném podhoubí pro začínající a rychle se rozvíjející 

podniky. Z důkazů vyplývá, že tyto podniky mají obrovský potenciál zavádět inovace, 

vytvářet pracovní místa a zvyšovat produktivitu v Evropě. Přinášejí inovativní řešení 

společenských výzev a často usilují o to, aby fungovaly udržitelným způsobem, tj. nejen 

že svým akcionářům generují zisk, ale rovněž vytvářejí hospodářskou, sociální 

a environmentální hodnotu pro zapojené zúčastněné strany. Tento přístup představuje 

konkurenční výhodu Evropy.  

Veřejná konzultace provedená v roce 2016 ukázala, že začínající podniky usilující o rychlý 

rozvoj stále čelí mnoha právním, regulačním a administrativním překážkám, a to zejména při 

expandování přes hranice. Za problém se považovaly především nedostatečné financování 

rizikového kapitálu a neexistence skutečného digitálního trhu, ale rovněž komplikace při 

přístupu na nové trhy a při najímání kvalifikovaných pracovníků.  

Budu pokračovat v práci v rámci iniciativy pro začínající a rychle se rozvíjející podniky, 

a zejména ve svém portfoliu i nadále odstraňovat regulační zátěž a přetrvávající překážky 

na jednotném trhu. Omezování byrokracie u přeshraničního poskytování služeb je prvořadou 

podmínkou pro to, aby podniky mohly růst, přestože bychom měli nadále dosahovat řádného 

pokroku i v jiných otázkách (například vytvořením rovných podmínek na globální úrovni, 

mimo jiné potíráním rušivých účinků zahraničních subvencí a uzavřených trhů s veřejnými 

zakázkami). Je třeba, aby evropské začínající podniky nemusely procházet úskalími 27 

různých právních předpisů, neboť chceme-li si vychovat vlastní šampiony, potřebujeme 

společná pravidla pro digitální služby. 

Spravedlivá hospodářská soutěž na jednotném trhu je významnou hnací silou 

konkurenceschopnosti podniků, neboť vyžaduje, aby podniky inovovaly a investovaly. 

Spravedlivá hospodářská soutěž je zajišťována prostřednictvím našich pravidel hospodářské 

soutěže. Tato pravidla představují rovněž mocný nástroj v celosvětovém měřítku. Komise svá 

pravidla hospodářské soutěže zhodnotí a přezkoumá pod vedením nominované výkonné 

místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, Margrethe Vestagerové.  

 

– Jakými opatřeními hodláte zajistit, aby politika EU pro oblast vesmíru podporovala 

vývoj a zavádění kosmických aplikací a služeb na navazujících trzích, a zaručit tak, aby 

Unie dohnala další významné mezinárodní hráče v zájmu podpory růstu a zabezpečení 

evropské společnosti a hospodářství? Podpoříte v tomto kontextu zvláštní opatření 

zaměřená na usnadnění výzkumu a zavádění specifických technologií, jako je kvantum, 

v oblasti vesmíru? Jaká je Vaše představa, pokud jde o „důležitou vazbu mezi vesmírem 

a obranou a bezpečností“, o níž se zmiňujete ve svém pověřovacím dopise, a jaká 

opatření máte v úmyslu přijmout za účelem zlepšení této vazby? 

Vesmír 

Politiky v oblasti vesmíru podporují konkurenceschopnost evropského průmyslu tím, 

že podněcují inovace. Díky programu Copernicus se EU stává světovým lídrem v oblasti 

poskytování dat velkého objemu. Kombinace údajů z vesmíru s digitálními technologiemi 

a jinými zdroji dat otevírá ve všech členských státech řadu nových obchodních příležitostí.  
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Vesmír je živnou půdou pro širokou škálu průmyslových a technologických činností. Vnější 

efekt vesmírných činností podporuje vývoj v jiných odvětvích (např. digitální obrazové 

senzory, které se dnes používají v našich mobilních telefonech, byly původně vyvinuty pro 

vesmírné aplikace). Údaje a služby založené na vesmírných technologiích umožňují vývoj 

nových produktů a služeb (např. finanční transakce využívají časová razítka satelitní 

navigace, údaje z pozorování Země pomáhají při posuzování stavu plodin a odhadů výnosů, 

EGNOS zajišťuje bezpečnější přistání). Z vesmíru může mít prospěch mnoho oblastí naší 

ekonomiky počínaje zemědělstvím, letectvím, rybolovem až po služby v oblasti zvládání 

mimořádných událostí v boji proti změně klimatu. 

Hlavním cílem politiky EU v oblasti vesmíru je maximalizovat přínosy našeho kosmického 

programu pro evropské občany. Naše opatření by proto měla být dvojího rázu: 1) vytvoření 

ekosystému na podporu podnikatelů bez ohledu na jejich velikost, například prostřednictvím 

iniciativy pro konkurenceschopné začínající podniky v kosmickém odvětví (CASSINI), 

jejímž cílem je rozšířit „kosmický ekosystém“, zvýšit počet začínajících podniků založených 

na vesmírných technologiích v EU a přilákat více soukromých investic, a 2) podpora 

využívání dat a služeb poskytovaných složkami kosmického programu EU. 

Hlavním cílem politiky EU pro oblast vesmíru je zajistit, aby evropští občané využívali 

technologie vytvořené v rámci kosmického programu EU (Galileo, EGNOS, Copernicus), 

přičemž jednou z mých hlavních priorit bude podporovat větší pronikání jimi nabízených 

služeb na trh. V současné době existuje řada činností na podporu využívání evropských 

vesmírných aplikací a služeb. Mám v plánu je rozšířit a posílit, například se zaměřím na 

zajištění počítačového vyhledávání v archivech programu Copernicus, aby bylo možné jejich 

opětovné použití pro účely rozvoje umělé inteligence, na začlenění více produktů založených 

na vesmírných údajích při zadávání veřejných zakázek EU při tvorbě politik a na posílení 

standardizace aplikací Galileo a EGNOS atd.  Agentura EU pro kosmický program v Praze 

bude hrát klíčovou úlohu při zajišťování širšího tržního uplatnění údajů a služeb 

poskytovaných složkami kosmického programu EU. 

Rozvoj kosmických programů navíc přispívá ke vzniku nového ekosystému v navazujícím 

odvětví. Poskytováním bezplatných údajů a služeb podporují programy Copernicus, Galileo 

a EGNOS vytváření nových obchodních modelů a rozvoj přelomových inovací ze strany 

podnikatelů, malých a středních podniků a začínajících podniků.  

Kvantové technologie 

Vzhledem k tomu, že pro naši ekonomiku a společnost  má zásadní význam důvěra v naše 

informační systémy, je nezbytné, aby Evropa investovala do rozvoje kryptografie nové 

generace. To je obzvláště důležité, neboť víme, že je možné vyvinout bezpečné metody 

šifrování za použití kvantových vlastností (zejména kvantové distribuce klíče). Měly by 

přidanou hodnotu, protože by byly schopny obstát i v budoucnosti, neboť by byly 

neprolomitelné.  

V příštím desetiletí dojde k rozvoji klíčových technologií založených na kvantové fyzice, 

mimo jiné kvantové komunikace, kvantové výpočetní techniky či kvantové metrologie. Pro 

dlouhodobou prosperitu a bezpečnost Evropy bude zásadní, aby evropské podniky byly 

přítomny v hodnotových řetězcích těchto technologií, jakmile budou připraveny k uvedení 

na trh. Za tímto účelem bude muset Evropa přetavit svou excelenci ve výzkumu kvantové 

fyziky do komerčního využití.  
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Nedávno byla zahájena nová stěžejní iniciativa nazvaná „kvantová komunikační 

infrastruktura“ (QCI) založená na koncepci kvantové distribuce klíče (QKD). Hodlám 

pokračovat v jejím provádění v úzké spolupráci s členskými státy Evropské kosmické 

agentury. 

Vazba mezi vesmírem, obranou a bezpečností 

Vesmír je pro Evropu strategickým aktivem. Jedná se o průmyslovou otázku, ale rovněž o 

otázku strategické autonomie EU. Existuje totiž „důležitá vazba mezi vesmírem, obranou 

a bezpečností“. 

Vesmír je ekosystémem, který umožňuje zajišťovat bezpečnost. Taktéž aktéři v oblasti obrany 

využívají služby v kosmickém prostoru, jako je globální polohování, satelitní komunikace 

nebo sledování vesmíru. Vesmírné a obranné technologie a jejich průmyslová základna v EU 

se do značné míry překrývají. Vyžadují veřejné výdaje na výzkum a vývoj, aby bylo 

možné udržet odborné znalosti a průmyslové kapacity. Obranný průmysl a kosmický průmysl 

jsou vystaveny nevídané celosvětové hospodářské soutěži a čelí velkým technologickým 

výzvám spojeným se zaváděním nejmodernějších technologií (robotizace, umělá inteligence, 

kybernetika atd.). Při hledání synergií a vzájemného obohacování mezi vesmírem a obranou 

v rámci programů EU se zaměříme na účinnější využívání zdrojů a technologií.  

Vesmír je důležitým nástrojem pro aktéry v oblasti bezpečnosti, např. vedoucí představitelé 

armády, policie, civilní ochrany, pracovníky v oblasti správy hranic atd. Stávající kosmické 

programy Galileo a Copernicus již zahrnují služby související s bezpečností, například 

bezpečnostní a tísňové služby programu Copernicus, a především veřejnou regulovanou 

službu programu Galileo, kterou mohou využívat vlády pro záchranné služby, operace na 

udržení míru a řešení krizí. Budu podporovat členské státy ve větším využívání těchto služeb.  

V příštím víceletém finančním rámci (VFR 2021–2027) budou vládní satelitní komunikace 

poskytovat zabezpečenou družicovou komunikaci aktérům v oblasti bezpečnosti.  

V rámci Evropského obranného fondu budeme i nadále určovat priority s cílem zlepšit 

důležitou vazbu mezi vesmírem a obranou a bezpečností. Mohlo by to zahrnovat kapacity pro 

získávání poznatků o situaci ve vesmíru a včasné varování, jakož i kapacity pro určování 

polohy, navigaci a určování času a pro družicovou komunikaci.  

Zlepšení vazby mezi vesmírem a obranou a bezpečností neznamená, že EU změní civilní 

rozměr investic EU do vesmíru. Civilní povaha investic EU se zachová a prohloubí, aby bylo 

možné plně využít výhod, které vesmírné technologie a služby poskytují pro dosažení 

inteligentního růstu a blahobytu občanů v jejich každodenním životě, a to prostřednictvím 

široké škály vesmírných aplikací.  

– Nově zvolená předsedkyně zmínila ve svých politických směrech záměr posílit 

Evropský obranný fond, aby se podpořil výzkum a rozvoj kapacit. Jaká konkrétní 

opatření, včetně finančních, zamýšlíte přijmout s cílem posílit Evropský obranný fond? 

Jakým způsobem hodláte zajistit, aby tento fond podporoval spolupráci mezi podniky 

a zeměmi v celé Unii a usnadňoval zakládání nových kooperativních sítí, včetně těch, do 

nichž jsou zapojeny MSP? 
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Evropský obranný fond má být významnou hnací silou směrem k fungujícímu vnitřnímu trhu 

v oblasti obrany. Prvním mým úkolem bude zajistit, aby se Rada a Parlament dohodly 

na financování tohoto nového nástroje. 

Mým druhým úkolem bude zajistit jeho úspěšné provádění, počínaje vytvořením soudržné 

a strategické vize, pokud jde o opatření, která mají být financována z prostředků Evropského 

obranného fondu. Fond musí přilákat projekty, které přispějí ke strategické autonomii Evropy 

v budoucnosti. Mám v úmyslu poskytnout strategické pokyny, pokud jde o priority 

financování. Samozřejmě budu Evropský parlament o této diskusi podrobně informovat.  

Mým třetím úkolem bude zajistit soulad s dalšími iniciativami v oblasti obrany v EU, jako je 

stálá strukturovaná spolupráce v oblasti obrany (PESCO) a plán rozvoje schopností (CDP), za 

které odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku, 

místopředseda Josep Borrell. Stejně jako jeho pilotní program v rámci stávajícího víceletého 

finančního rámce (Evropský program rozvoje obranného průmyslu) stanoví nařízení 

o Evropském obranném fondu bonus ve výši 10 % pro vybrané projekty, které jsou prováděny 

rovněž v rámci stálé strukturované spolupráce. Tato podstatná pobídka ukazuje pevnost 

našeho závazku dosáhnout soudržnosti v oblasti obrany. 

Za čtvrté budu pečlivě dohlížet na provádění Evropského obranného fondu, zejména pokud 

jde o účast malých a středních podniků, ale i dalších společností, které jsou v odvětví obrany 

novými hráči. Předpokládá se dodatečné financování na podporu účasti malých a středních 

podniků v konsorciu s velkými společnostmi. Chci rovněž prozkoumat synergie mezi 

civilními a odvětvovými politikami (včetně vesmíru) a politikami v oblasti obrany a využívat 

je. 

Měly by se plně využívat další legislativní nástroje zaměřené na zdokonalování vnitřního trhu 

v oblasti obrany. To je případ směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany a směrnice 

o přesunech produktů pro obranné účely uvnitř EU. Chci, aby tyto právní předpisy byly 

účinnější a aby je členské státy plně uplatňovaly jednotným způsobem. 

– Jak zajistíte úplné a účinné provádění stávajících právních předpisů v rámci Vašeho 

portfolia, zejména pokud jde o jednotný digitální trh? Jaké konkrétní prostředky 

a opatření uplatníte k zajištění provádění a vymáhání unijního acquis ze strany 

členských států?   

Správné provádění a uplatňování pravidel jednotného trhu bude jednou z mých hlavních 

priorit. Jednotný trh je založen na dohodnutých pravidlech: jednotný trh, ať již digitální či off-

line, bude fungovat, pouze pokud budou tato pravidla dodržována. Ambiciózní provádění 

dohodnutých pravidel u samotné směrnice o službách nabízí významný potenciál, pokud jde 

o další pracovní místa a růst, který je odhadován na 1,6 % HDP EU.  

Pokud jde o jednotný digitální trh, předchozí Komise přijala 28 legislativních nástrojů. Je 

zásadní, aby tyto nové právní předpisy byly nyní plně provedeny a vymáhány. Evropské 

společnosti a občané musí plně požívat výhod tohoto nového rámce, ať už se jedná o konec 

zeměpisného blokování, autorské právo, audiovizuální mediální služby, volný pohyb 

neosobních údajů nebo posílenou kybernetickou bezpečnost. 

Přestože Komise a členské státy plní každý svou vlastní úlohu ve vztahu k provádění 

a vymáhání práva EU, mají rovněž sdílenou odpovědnost zajistit, aby bylo právo EU zcela 

a účinně uplatňováno v praxi. Do tohoto procesu by rovněž měly být vhodným způsobem 
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zapojeny zúčastněné strany, jako jsou občané, podniky a orgány veřejné moci. Příkladem 

takové společné snahy zlepšit uplatňování práva EU v konkrétním kontextu jsou pokyny 

týkající se kolaborativní ekonomiky vypracované již dříve Komisí po konzultaci s členskými 

státy a zúčastněnými stranami. Dalším příkladem jsou osvědčené postupy, které identifikovala 

Komise spolu s členskými státy v oblasti regulace maloobchodních služeb.  

Útvary v mé pravomoci členským státům a zúčastněným stranám poskytnou plnou podporu 

s cílem zajistit soudržné uplatňování nově přijatých právních předpisů EU. Jako příklad lze 

zmínit nové nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele 

online zprostředkovatelských služeb (P2B), které je prvním horizontálním nařízením 

týkajícím se internetových platforem. Jeho přiměřené povinnosti musí být odpovídajícím 

způsobem uplatňovány a vymáhány tak, aby se jejich pozitivní účinky na evropskou 

ekonomiku platforem mohly rozvinout v plném rozsahu a skutečně vytvořit prostředí důvěry, 

spravedlnosti a transparentnosti. Podobně, co se týče zeměpisného blokování, budeme 

i nadále poskytovat pomoc vnitrostátním orgánům zapojeným do uplatňování nařízení 

o zeměpisném blokování. Další důležitou otázkou bude zprovoznění nedávno schválené 

jednotné digitální brány: vyžaduje intenzivní spolupráci mezi Komisí a členskými státy 

a zahrnuje mnoho různých správních orgánů na celostátní, regionální a místní úrovni. 

Pokud budou existovat případy, kdy jsou jasné signály (ať z trhu či odjinud), že pravidla 

nejsou dostatečně uplatňována nebo vymáhána, bez váhání zakročím s cílem zajistit 

dodržování předpisů. Komise je strážkyní Smluv EU a jako taková musí přijmout donucovací 

opatření, pokud to považuje za nezbytné a vhodné. 

 

2. Jak se svými útvary zajistíte efektivní koordinaci s dalšími komisaři, jejichž portfolia 

mají vliv na Vaše portfolio nebo naopak, a to zejména s výkonným místopředsedou pro 

Evropu připravenou na digitální věk a s výkonným místopředsedou pro Hospodářství ve 

prospěch lidí? 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? 

Spolupráce napříč politikami  

V rámci sboru komisařů budu úzce spolupracovat se všemi příslušnými kolegyněmi a kolegy 

s cílem naplnit politické priority stanovené v politických směrech zvolené předsedkyně. 

Vzhledem k průřezové povaze portfolia jednotného trhu budu úzce spolupracovat s mnoha 

členkami a členy sboru komisařů zapojenými do této problematiky. 

Budu například úzce spolupracovat s nominovanou výkonnou místopředsedkyní pro Evropu 

připravenou na digitální věk a nominovaným výkonným místopředsedou pro Hospodářství ve 

prospěch lidí za účelem přípravy nové dlouhodobé strategie pro průmyslovou budoucnost EU. 

Bude se jednat o integrovanou strategii, která zajistí soudržnost a synergie napříč různými 

politikami a bude zahrnovat všechny aspekty mající dopad na průmysl a jeho 

konkurenceschopnost jak na vnitřní úrovni (tj. na jednotném trhu), tak na vnější úrovni. 

Budeme muset mobilizovat všechny naše politiky a nástroje v oblastech od investic 

a veřejných zakázek až po obchod, dovednosti, inovace a podporu malých a středních 

podniků, do nichž je zapojeno mnoho členů sboru komisařů. Obdobně v rámci přispívání 
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ke strategii pro malé a střední podniky, kterou oznámila nově zvolená předsedkyně, bude 

mnoho kolegů zapojeno do různých aspektů této komplexní strategie.  

Budu pracovat pod vedením nominované výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou 

na digitální věk při přípravě klíčových iniciativ v digitální oblasti, jako je akt o digitálních 

službách a evropský rámec pro umělou inteligenci. 

Dalším úkolem bude zajistit soulad s dalšími iniciativami v oblasti obrany v EU, jako je stálá 

strukturovaná spolupráce v oblasti obrany (PESCO) a plán rozvoje schopností, za které 

odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku, 

místopředseda Josep Borrell. 

Zlepšování právní úpravy 

Budu postupovat v plném souladu s ustanoveními programu REFIT a pokynů pro zlepšování 

právní úpravy. Osobně věřím, že větší důraz na transparentnost, důkazy a začlenění by měl 

hrát klíčovou úlohu při posilování legitimity opatření EU. Z tohoto důvodu zajistím, aby mé 

útvary i nadále:  

- transparentním způsobem informovaly poslance EP a veřejnost o nadcházejících 

iniciativách,  

- před navržením nových pravidel vyhodnotily výsledky stávajících právních předpisů,  

- pravidelně konzultovaly poslance EP, zástupce členských států a všechny 

zainteresované strany,  

- transparentně informovaly o veškeré obdržené zpětné vazbě a  

- prováděly důkladné posouzení dopadu, které bude systematicky posuzovat Výbor pro 

kontrolu regulace.  

Pokud jde o zásadní otázku transparentnosti, útvary v mé pravomoci i já budeme používat 

rejstřík transparentnosti s náležitou péčí při konzultacích se všemi zúčastněnými stranami a v 

zájmu usnadnění přístupu veřejnosti k dokumentům, kdykoli to bude možné. 

Dopad všech navrhovaných právních předpisů na malé a střední podniky 

Jsem přesvědčena, že je třeba vyvinout úsilí, aby se zabránilo nepřiměřené zátěži malých 

a středních podniků. Proto zajistím, aby mé útvary při provádění posouzení dopadů 

uplatňovaly zásady testu dopadů na malé a střední podniky. Důležitým příspěvkem 

k hodnocení ex post bude navíc zpětná vazba od malých a středních podniků, zejména 

prostřednictvím sítě zmocněnců pro malé a střední podniky. 

 

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 proaktivně stejné informace jako Rada 

a členské státy? Jak usnadníte výboru ITRE kontrolu legislativních i nelegislativních 

postupů, jak mu budete poskytovat veškeré potřebné informace týkající se přípravy 

legislativních aktů, aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů již v rané fázi a jak 

mu usnadníte sledování jejich provádění? Jak zamýšlíte zajistit, aby byl výbor ITRE 
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náležitě informován o veškerých mezinárodních dohodách ve Vaší oblasti politiky 

a zapojen do nich? 

Jako bývalá poslankyně Evropského parlamentu přikládám největší význam budování vztahů 

mezi Komisí a Parlamentem na základě spolupráce, důvěry a transparentnosti. 

Budu proto pracovat s Evropským parlamentem a příslušnými výbory, včetně výboru ITRE, 

ve všech fázích procesu tvorby politik a politického dialogu, v případě legislativních 

i nelegislativních postupů. 

Mám v úmyslu pravidelně informovat členy výboru, zejména koordinátory a zpravodaje 

spisu, o příslušných legislativních návrzích a úzce s Vámi spolupracovat v otevřeném 

a kooperativním duchu v rámci celého legislativního procesu od návrhu politiky až po 

konečnou dohodu. V souladu s politickými směry nově zvolené předsedkyně se budu moci 

účastnit příslušných schůzí výborů a jednání v rámci trialogu Zajistím, aby do do všech 

významných opatření, která spadají do mé působnosti, byly zapojeny parlamentní výbory. 

Rovněž budu podporovat mé útvary, aby se ve všech fázích legislativního procesu zapojily 

do jednání s členy příslušných výborů Parlamentu.  

Jsem plně odhodlána provádět ustanovení interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby 

právních předpisů, která ztělesňuje naši společnou odpovědnost za zajištění vysoce kvalitních 

právních předpisů Unie založených na zásadách zlepšování právní úpravy, transparentnosti 

a spolupráce v průběhu celého legislativního cyklu.  

Náš vztah by měl být založen na obousměrném toku informací a vzájemné pomoci. 

Konkrétně budu zajišťovat pravidelnou výměnu informací se všemi příslušnými 

parlamentními výbory, budu přímo komunikovat s členy výboru a budu k dispozici pro 

dvoustranná jednání. Zajistím také, aby byl Evropský parlament pravidelně zpravován, 

konkrétně před významnými událostmi a v klíčových fázích mezinárodních dohod v oblasti v 

mé působnosti.  

Otázky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: 

1. Roztříštěnost vnitřního trhu způsobuje problémy jak spotřebitelům, tak i podnikům. 

Jaká dlouhodobá opatření/nástroje navrhnete k posílení vnitřního trhu a zajištění toho, 

aby stávající pravidla byla řádně a včas prováděna a prosazována tak, aby se podpořila 

konkurenceschopnost evropských podniků a aby spotřebitelé získali konkrétní výhody? 

S ohledem na potřebu zaručit rovnováhu mezi ochranou spotřebitelů a zjednodušením 

pro podniky, jak byste řešila složitost regulace a neoprávněné vnitrostátní regulační 

a neregulační překážky v rámci vnitřního trhu? 

Aby jednotný trh dosáhl svého plného potenciálu, musí se neustále vyvíjet a přizpůsobovat 

výzvám, jako je změna klimatu, digitální revoluce, globalizace nebo demografické změny. 

Mám za to, že jednotný trh představuje významný nástroj zajišťující, aby hospodářství bylo 

prospěšné pro každého: podniky, spotřebitele i zaměstnance.  

Jednotný trh musí evropským podnikům, a to zejména mikropodnikům a malým a středním 

podnikům, umožnit využívat úspory z rozsahu, rozvíjet se a budovat svou globální 

konkurenceschopnost.  



 

25 
 

Obchod se zbožím uvnitř EU představuje 64 % celkového obchodu se zbožím v EU. 

Nevyhovující výrobky na trhu ohrožují nejen spotřebitele, ale narušují rovněž rovné 

podmínky pro podniky, mimo jiné pro malé a střední podniky. Považuji posílení dozoru nad 

trhem za jednu ze svých hlavních priorit. Mám v úmyslu pokračovat v otevřeném dialogu 

s našimi partnery z odvětví s cílem zajistit, aby harmonizované normy poskytovaly snadný 

a úplný přístup na trh.  

Odvětví služeb představuje 71 % HDP EU a 69 % zaměstnanosti v EU. Jednotný trh se 

službami však stále není dostatečně rozvinutý: obchod se službami v rámci EU představuje 

pouze jednu třetinu obchodu se zbožím v rámci EU. Složité dodavatelské řetězce zboží 

zároveň stále více závisí na službách („servitizace“) a digitalizace vede k novým obchodním 

modelům poskytování služeb. Proto dokonaleji integrované trhy služeb pomáhají celému 

hospodářství. Budu tudíž usilovat o hlubší integraci jednotného trhu i u služeb, což mimo jiné 

znamená zajistit lepší provádění směrnice o službách.  

Bude nezbytné nalézt správnou rovnováhu mezi ochranou spotřebitele a zjednodušením pro 

podniky. Těším se na úzkou spolupráci s ostatními členy sboru komisařů, a zejména s 

nominovaný kandidátem na funkci komisaře pro spravedlnost, v zájmu zajištění nezbytné 

koordinace.   

Překážky bránící řádnému fungování jednotného trhu stále existují a současně se objevují 

překážky nové. Praktická realizace jednotného trhu je sdílenou odpovědností Komise 

a členských států. Jsem odhodlána podporovat členské státy ve zlepšování jejich schopností 

prosazovat právo EU. Domnívám se, že v souladu se zásadou subsidiarity lze učinit více 

na úrovni členských států, tj. rychleji a blíže k občanům a podnikům. Mým cílem je 

spolupracovat s členskými státy na dosažení tohoto cíle. V případě potřeby se však nebudu 

zdráhat přijímat donucovací opatření. 

 

2. Jaká opatření plánujete přijmout v oblasti volného pohybu zboží při současném 

zohlednění nedávno přijatých právních předpisů o vzájemném uznávání a dozoru nad 

trhem s výrobky? Jakým způsobem hodláte v této souvislosti zajistit, aby právní 

předpisy EU týkající se zboží vyhovovaly potřebám digitálnímu věku a umožňovaly 

využívat výhod technického pokroku v oblasti digitalizace a řešit výzvy, které jsou 

s tímto pokrokem spojeny, například pokud jde o umělou inteligenci, a zároveň 

zabránily tomu, aby se nevyhovující nebo nebezpečné výrobky dostaly na trh EU, 

informovaly o nich vyčerpávajícím způsobem spotřebitele a zajistily rovné podmínky 

pro podniky? 

Nařízení o vzájemném uznávání zajistí, aby podniky a spotřebitelé měli snadný přístup 

k příslušným informacím o vnitrostátních pravidlech, která se vztahují na jejich výrobky. 

Nařízení o dozoru nad trhem a o souladu výrobků modernizuje pravidla tím, že se zabývá 

výrobky prodávanými on-line a zdokonaluje spolupráci mezi donucovacími orgány. 

Jedná se o důležitý krok vpřed, pokud jde o jednotný trh se zbožím. Nevyhovující výrobky 

jsou nebezpečné pro spotřebitele, ale rovněž narušují rovné podmínky pro podniky, mimo jiné 

pro malé a střední podniky. V roce 2017 ze zkontrolovaných výrobků stále nesplňovalo 

požadavky týkající se bezpečnosti nebo spotřebitelských informací podle právních předpisů 

EU 32 % hraček, 58 % elektroniky, 47 % stavebních výrobků a 40 % osobních ochranných 

prostředků. Jsem přesvědčena, že nově přijatý balíček týkající se zboží představuje významný 

krok vpřed. Pokud jde o dozor nad trhem, budu podporovat zřízení sítě EU pro shodu výrobků 
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v zájmu lepší spolupráce mezi vnitrostátními orgány, a to s cílem nabídnout jim budování 

kapacit a organizovat kontrolní akce v celé EU. 

Budu spolupracovat s členskými státy  na lepším provádění zásady vzájemného uznávání. 

Kromě toho budou podniky moci využít alternativní postup řešení problémů založený na síti 

SOLVIT, při němž si střediska SOLVIT mohou vyžádat stanovisko Komise.  

Umělá inteligence nám může pomoci v mnoha odvětvích hospodářství, jako je zdravotnictví, 

doprava, komunikace a vzdělávání. Proto je naším záměrem v prvních 100 dnech nové 

Komise předložit návrhy, které rozvíjejí evropský přístup v oblasti umělé inteligence. Naším 

cílem je podporovat využívání aplikací umělé inteligence. Musíme zajistit, aby její zavádění 

do výrobků a služeb bylo prováděno v naprostém souladu se základními právy a fungovalo 

důvěryhodným způsobem (zákonným, etickým a spolehlivým) na celém jednotném trhu. 

Tento přístup musí zajistit jasnost právních předpisů, prohlubovat důvěru a podněcovat 

investice do evropského průmyslu. Měl by zlepšit rozvoj a využívání umělé inteligence v Unii 

a současně chránit inovační kapacitu Evropy. V rámci našeho přístupu k celkovému rámci pro 

umělou inteligenci zajistíme, aby spotřebitelé mohli požívat stejné úrovně ochrany bez ohledu 

na to, zda používají tradiční výrobky, nebo používají inteligentní digitálně aktivované 

produkty (např. inteligentní chladničky, chytré hodinky, virtuální asistenty řízené hlasem).  

Vzhledem ke složitosti daných otázek by byly zapotřebí rozsáhlé a důkladné konzultace se 

všemi zúčastněnými stranami, včetně těch, které se zúčastnily pilotního projektu v souvislosti 

s prováděním etických pokynů vypracovaných skupinou odborníků na vysoké úrovni. 

Jakákoli legislativní iniciativa v této oblasti bude proto navazovat na důkladnou analýzu 

založenou na důkazech a na inkluzivní dialog se zúčastněnými stranami. Budeme pozorně 

sledovat její dopad na všechny oblasti a zajistíme, aby naše nová pravidla byla cílená, 

přiměřená a snadno splnitelná, aniž bychom museli vytvářet zbytečnou administrativní zátěž. 

Posílení kybernetické bezpečnosti digitálních výrobků má zásadní význam pro připojení 

nových zařízení (internetu věcí), která vstupující na trh v miliardách kusů. Je-li vše propojeno, 

může mít jeden incident vliv na celý systém a závažné hospodářské a sociální důsledky. Mám 

v plánu navázat na akt o kybernetické bezpečnosti a zavést systémy certifikace kybernetické 

bezpečnosti v prioritních oblastech, jako například 5G, cloud a propojená zařízení. V úzké 

spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami, Agenturou EU pro kybernetickou 

bezpečnost (ENISA) a členskými státy budu v souladu s ustanoveními aktu o kybernetické 

bezpečnosti přezkoumávat, zda je třeba pro některé kategorie výrobků ve stanovené lhůtě 

zavést povinné osvědčení. Pokud jde o náš rámec duševního vlastnictví, posoudím, zda je 

i nadále soudržný, způsobilý pro digitální věk a podporuje naši konkurenceschopnost.  

3. Jaké konkrétní politické iniciativy a donucovací opatření navrhnete, aby se zlepšil 

jednotný trh služeb, včetně odborných služeb a kvalifikací, služeb ekonomiky sdílení, 

veřejných služeb a zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na příležitosti, které 

nabízí digitální technologie, s cílem snížit neopodstatněnou administrativní zátěž, 

podpořit podnikatelského ducha a zajistit, aby odvětví evropských služeb bylo v příštích 

desetiletích na celosvětové úrovni konkurenceschopné? Vzhledem k tomu, že 

produktivita a růst Evropy úzce souvisí s odvětvím služeb, jaká ambiciózní opatření 

přijmete na podporu volného pohybu digitálních služeb a rozvoje důvěryhodných služeb 

obsahujících prvky umělé inteligence?  

Lepší fungování jednotného trhu služeb, což je zdaleka největší část hospodářství EU, skýtá 

velký potenciál k tvorbě dalších pracovních míst a růstu i k posílení Evropy. Chci, aby 
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jednotný trh EU v oblasti služeb odpovídal tomuto potenciálu a přizpůsoboval se moderní 

ekonomice a současně respektoval naše sociální modely. Pozornost budu věnovat těm 

oblastem, v nichž může EU přinést přidanou hodnotu a dosáhnout významného rozdílu. 

Za prvé, existuje řada stávajících nástrojů, které usnadňují fungování jednotného trhu služeb, 

včetně volného pohybu pracovníků. Zajistím, aby tyto nástroje, zejména směrnice o službách 

a směrnice o uznávání odborných kvalifikací, mohly plnit svou úlohu v plném rozsahu. To 

bude vyžadovat větší zapojení členských států. Hodlám proto rozvíjet a posilovat partnerství 

s členskými státy za účelem lepšího provádění stávajících pravidel. 

Budu usilovat o to, aby nedávno přijatá směrnice o testu přiměřenosti a nařízení o jednotné 

digitální bráně byly provedeny ve vnitrostátním právu a uplatňovány ambiciózním způsobem 

a plně používány. Tyto nástroje vycházejí z partnerství mezi členskými státy a Komisí za 

účelem spolupráce na lepším provádění pravidel jednotného trhu. 

Budu rovněž nadále zlepšovat uznávání odborných kvalifikací, zejména používáním 

digitálních nástrojů, jako je evropský profesní průkaz, plně elektronický postup pro 

přeshraniční uznávání odborných kvalifikací. Přestože je průkaz v současné době k dispozici 

pouze u omezeného počtu povolání, byla zpětná vazba pozitivní. Vzhledem k potenciálu 

průkazu jsem připravena spolupracovat s členskými státy a se zástupci jednotlivých povolání 

na tom, aby bylo jeho využívání dále rozšířeno. 

Za druhé, obchod prostřednictvím on-line platforem se stal klíčovou součástí hospodářství 

EU. Prostřednictvím on-line platforem obchoduje více než 1 milion podniků v EU. Současně 

musíme zajistit, aby především největší hráči v tomto odvětví nejednali nekale a nevyužívali 

zvýšené závislosti podniků, zejména malých a středních podniků, na těchto službách. 

Předchozí Komise podnikla v tomto směru důležité kroky, mimo jiné prostřednictvím 

nedávno přijatého nařízení o vztazích mezi platformami a podniky, které představuje první 

globální regulaci on-line platforem. Účinné prosazování tohoto nařízení učiním prioritou. 

Aktem o digitálních službách chci konsolidovat jednotný trh pro volný pohyb a volné 

zřizování digitálních služeb v Unii. Akt bude jednotným způsobem řešit problematiku týkající 

se celé EU, jako je boj proti nezákonnému obsahu na internetu, a zajistí nezbytnou jasnost 

a předvídatelnost právního prostředí a povinností, které lze přiměřeně uložit příslušným 

poskytovatelům online služeb. Digitální služby neznají hranice, a proto je důležité konat 

na evropské úrovni, aby nedocházelo k roztříštěnosti a k vytváření velké spleti vnitrostátních 

předpisů. Bude tak možné rozvinout evropské platformy a digitální služby, jako jsou služby 

cloudové infrastruktury nebo webhostingové služby. 

Za třetí, ekonomika sdílení se těší velkému zájmu spotřebitelů v EU a vytváří mnoho 

příležitostí pro občany jako podnikatele i jako spotřebitele. Rovněž vyvolává důležité 

politické otázky a obavy, například pokud jde o pracovní podmínky, prosazování stávajících 

pravidel a ochranu cílů veřejného zájmu. Budu usilovat o to, aby se ekonomika sdílení 

rozvíjela udržitelným a odpovědným způsobem.  

Je nezbytné mít spolehlivý regulační rámec pro umělou inteligenci, který zaručí, že vývoj 

a zavádění systémů umělé inteligence ve výrobcích a službách bude na celém jednotném trhu 

EU probíhat při plném dodržování základních práv a bude fungovat důvěryhodným způsobem 

(zákonným, etickým a spolehlivým). Takový přístup bude zajišťovat jasnost právních 

předpisů, prohlubovat důvěru, vytvářet konkurenční výhodu a podněcovat investice 

do evropského průmyslu. Tento rámec pro umělou inteligenci posílí a doplní komplexní 
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soubor právních předpisů v oblasti bezpečnosti, který EU dnes již má. Vzhledem k tomu, 

že umělá inteligence bude stále více propojena se všemi ostatními digitálními technologiemi, 

které se budou postupně více integrovat do všech druhů hospodářských činností a služeb, 

mohly by přeshraniční regulační překážky pro umělou inteligenci potenciálně vážně ohrozit 

celý jednotný trh. Je proto naprosto nezbytné, aby evropská politika v oblasti umělé 

inteligence bránila zbytečně roztříštěnému přístupu. 

Pokud jde o digitální transformaci veřejných služeb, využiji všech dostupných nástrojů 

na evropské úrovni, abych pomohla učinit vnitrostátní, místní a regionální veřejnou správu 

v celé Evropě inkluzivnější, konkurenceschopnější a více orientovanou na občany. Je třeba, 

abychom navázali na úspěchy dosažené v posledních letech v odvětvích, kde to  evropským 

občanům přinese významné výhody (například v oblasti digitálního zdravotnictví); to by 

znamenalo těsnou spolupráci s příslušnými členy sboru komisařů.  

Konečně, v zájmu větší konkurenceschopnosti a transparentnosti veřejného sektoru 

na jednotném trhu stanovím za prioritu digitální transformaci zadávání veřejných zakázek. 

Trh s veřejnými zakázkami skýtá velký potenciál: odhadovaná hodnota veřejných zakázek EU 

je přibližně 2 biliony EUR ročně, což představuje 14 % HDP EU. Budu proto podporovat 

veřejné zadavatele v celé EU. Budu zejména podporovat, aby se sdružili uživatelé z praxe 

(jako jsou velcí zadavatelé – velká města v rámci celé EU nebo specialisté v oblasti 

zdravotnictví) s cílem pomoci 


