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dezignovaná komisárka pre vnútorný trh 

 

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

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

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

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo vás motivuje? 

Celý svoj verejný a profesionálny život som venovala Európe. 

Svoju kariéru som začala ako štátna zamestnankyňa na právnom oddelení francúzskeho 

ministerstva zahraničných vecí (1989 – 1993), kde som mala príležitosť pracovať na Zmluve 

dva plus štyri (Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku). Táto zmluva bola 

podpísaná 12. septembra 1990 a pripravila pôdu pre znovuzjednotenie Nemecka. Ako 

francúzska diplomatka som následne prešla na oddelenie ministerstva pre plánovanie politiky, 

čo mi umožnilo viackrát úzko spolupracovať s európskymi, najmä nemeckými, partnermi. 

O niekoľko rokov neskôr som sa stala členkou Skupiny politických poradcov Európskej 

komisie v čase, keď bol jej predsedom Romano Prodi (2001 – 2004). V úlohe poradkyne 

predsedu som sa zaoberala prácou Európskeho konventu. Prodiho Komisia aktívne 

pripravovala rozšírenie Európskej únie. 

Veľkú časť života som strávila vysvetľovaním obrovských výhod, ktoré Európska únia 

poskytuje európskym občanom. Mojím dlhodobým záväzkom je približovať Európu občanom. 

Intenzívne som spolupracovala s občianskou spoločnosťou, napríklad vo francúzskej pobočke 

Európskeho hnutia, ktorej som v rokoch 2006 až 2010 predsedala. Boli sme zapojení do 

obhajovania verejných záujmov, verejných diskusií a vzdelávacích programov pre dospelých, 

školy a mladých ľudí. Bola tom takisto aktívna vo viacerých neziskových združeniach a think-

tankoch, vždy s cieľom vytvárať mosty medzi národmi a kultúrami a ešte viac integrovať 

Európu. Tieto aktivity boli úzko prepojené s výskumom, ktorý som súbežne robila v oblasti 

európskych záležitostí (v Centre medzinárodných štúdií, politológia – Centre d‘Etudes des 

Relations Internationales, Sciences Po), ale aj s mojimi vyučovacími činnosťami (na College 

of Europe v Bruggách po politológii). Všetky tieto skutočnosti sa odrazili v mojich osobných 

úvahám o európskych otázkach, ktorým som venovala niekoľko kníh (jedna z nich – „L’Europe 

pour les nuls“ – získala v roku 2009 Európsku knižnú cenu). 

V roku 2009 som sa rozhodla ísť v podpore všeobecného európskeho záujmu o krok ďalej 

a kandidovala som na poslankyňu Európskeho parlamentu. Počas svojich dvoch mandátov ako 

poslankyňa Európskeho parlamentu (2009 – 2017), ktoré boli poznačené finančnou krízou a jej 

následkami v Európe, som bola členkou výboru ECON. V tomto výbore som bola 

spravodajkyňou a koordinátorkou legislatívnych návrhov týkajúcich sa aj finančného dohľadu, 

revízie Paktu stability a rastu, bankovej únie a pravidiel o platobnej neschopnosti pre 

poisťovne. Napísala som aj dve iniciatívne správy (o vytvorení eurodlhopisov 

a o medzinárodnej úlohe EÚ na hospodárskych a finančných fórach), ktoré ma presvedčili, že 
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Parlament by mal mať právo iniciatívy – tak, ako to vo svojich politických usmerneniach 

podporila zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová. 

Okrem členstva vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON) som sa stala náhradníčkou 

vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI), kde som sa zaoberala najmä 

vinárskym odvetvím. Bola som tiež tieňovou členkou Výboru pre ústavné veci (AFCO), kde 

som sa venovala otázke nadnárodných kandidátnych listín – zvolená predsedníčka Ursula von 

der Leyenová sa vo svojich politických usmerneniach zaviazala, že sa týmto doplnkovým 

nástrojom európskej demokracie bude zaoberať. 

Bola som navyše aj členkou pluralitnej medziskupiny Európskeho parlamentu pre boj proti 

chudobe a za dôstojnosť ľudí trpiacich núdzou, ktorej som následne aj predsedala. Úzko som 

pritom spolupracovala s Európanmi, ktorí majú pocit, že sa na nich zabudlo. Aby sme im dali 

možnosť vyjadriť sa, v marci 2014 sme napríklad v Európskom parlamente s mimovládnou 

organizáciou ATD Quart Monde zorganizovali ľudovú univerzitu štvrtého sveta (Université 

Populaire Quart Monde). Som presvedčená, že v boji proti chudobe musíme robiť viac, ako to 

vo svojich politických usmerneniach zdôraznila zvolená predsedníčka von der Leyenová, a že 

v tomto ohľade je nevyhnutné posilniť naše jedinečné európske sociálne trhové hospodárstvo. 

V roku 2017 som sa stala členkou francúzskej vlády ako ministerka obrany, kde som bola 

zodpovedná za francúzske ozbrojené sily vo vysoko citlivom kontexte. Táto skúsenosť vo mne 

utvrdila presvedčenie, že európska spolupráca, pokiaľ ide o operácie aj budovanie kapacít, má 

kľúčový význam. To je dôvod, prečo sa plne zaväzujem podporovať intenzívnejšiu spoluprácu 

v oblasti obrany a kozmického priestoru v Európe, najmä prostredníctvom implementácie 

Európskeho obranného fondu a dohľadu nad ním tak, ako sa uvádza v mojom poverovacom 

liste. 

Následne som bola vymenovaná za viceguvernérku Banque de France/Eurosystému, kde som 

sa venovala medzinárodným otázkam (G7 a G20), Rade guvernérov (ECB), ako aj otázkam 

týkajúcim sa zeleného financovania, finančnej stability a kybernetickej bezpečnosti. Tá je pre 

našu ochranu kľúčová. 

Vďaka týmto rôznym skúsenostiam v legislatíve aj exekutíve som získala hlboké znalosti 

o tom, ako európske a národné inštitúcie každodenne pracujú a spoločne komunikujú. Ako 

bývalá poslankyňa EP som osobitne odhodlaná zabezpečiť čo najtransparentnejší 

a najefektívnejší pracovný postup medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. Ako 

zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová zdôraznila vo svojich politických 

usmerneniach, je nadmieru dôležité, aby sme v nadchádzajúcich rokoch posilnili partnerstvo 

medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom. 

Pokiaľ ide o vnútorný trh – oblasť, za ktorú by som bola zodpovedná, ak ma parlament potvrdí 

vo funkcii komisárky, v Európskom parlamente aj v Banque de France sa už celé roky venujem 

hospodárskym a makroekonomickým otázkam. Získala som tak rozsiahle poznatky o obrovskej 

dôležitosti jednotného trhu pre európske podniky v rámci Európskej únie aj voči našim 

medzinárodným partnerom. Som hlboko presvedčená, že naše spoločnosti dokážu prosperovať 

na našom kontinente práve preto, že sme vybudovali tento jedinečný ekosystém noriem, 

štandardov, mechanizmov presadzovania a jurisdikcie, vďaka čomu sa Európa stala jedným 

z najatraktívnejších miest na život a na podnikanie. 
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Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, prevezmem plnú zodpovednosť za vnútorný trh, 

ako sa uvádza v mojom poverovacom liste. Mojím cieľom bude nadviazať na všetky moje 

predchádzajúce skúsenosti a spolu s mojimi kolegami v kolégiu, najmä pod vedením 

dezignovanej výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek, prispieť 

k predloženiu politických usmernení Komisie. 

V prvom rade by som zaistila ďalší rozvoj a hladké fungovanie jednotného trhu, pričom by som 

zabezpečila, aby sa prispôsobil dvom významným premenám, ku ktorým v súčasnosti 

dochádza, a to v environmentálnej a digitálnej oblasti. V tejto súvislosti by som bola odhodlaná 

zamerať sa aj na zostávajúce prekážky súvisiace s tovarom a službami. Zahŕňalo by to aj nové 

priemyselné stratégie, ktoré prispievajú k posilneniu európskej suverenity a poskytujú ľuďom 

pracovné miesta. 

V druhom rade by som urobila všetko, čo je v mojich silách, aby som zaviedla správny rámec, 

ktorý umožní Európe čo najlepšie využiť prechod na digitálnu technológiu, a aby sa pri vývoji 

nových technológií zároveň zabezpečilo zachovanie našich hodnôt. To by si vyžadovalo 

investície do ďalšej etapy technológií, koordinovaný prístup k umelej inteligencii a rozsiahle 

úsilie o zlepšenie digitálnej gramotnosti všetkých Európanov, najmä žien. Všetky tieto snahy 

by prispeli k vzniku Európy pripravenej na digitálny vek a vykonávali by sa pod vedením 

dezignovanej výkonnej podpredsedníčky zodpovednej za toto portfólio. 

Po tretie, mám v úmysle prispieť k silnejšej Európe vo svete. V tejto oblasti sa zamýšľam nad 

vonkajším rozmerom jednotného trhu, ktorý je založený na rovnakých podmienkach, ktoré by 

sme mali ďalej rozvíjať a posilňovať. Takisto uvažujem o európskom obrannom a kozmickom 

priemysle, ktorý je jedným z našich najcennejších a najstrategickejších aktív. V tomto smere 

by otvorený a konkurencieschopný európsky trh s obrannými zariadeniami a silný a inovatívny 

vesmírny priemysel svojou troškou nepochybne prispeli k vybudovaniu skutočnej európskej 

obrannej únie, po ktorej vo svojich politických usmerneniach volá zvolená predsedníčka. 

V každom prípade budeme musieť do našich spoločných a individuálnych prístupov začleniť 

ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. 

Ako budete uplatňovať rodové hľadisko a ako ho budete začleňovať do všetkých oblastí 

politiky svojho portfólia? 

Keď som bola členkou výboru ECON Európskeho parlamentu, aktívne som podporovala 

rozmanitosť vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky a vo všetkých ostatných 

rozhodovacích orgánoch Európskej centrálnej banky. 

Vo všetkých oblastiach politiky v mojom portfóliu sa zaväzujem plniť ciele vymedzené 

Európskou komisiou v jej Strategickom záväzku pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019, a to 

najmä: zvýšiť účasť žien na trhu práce a ekonomickú nezávislosť žien a mužov, zmenšiť rodové 

rozdiely v odmeňovaní, zárobkoch a dôchodkoch, a teda boj proti chudobe žien, podporovať 

rovnosť žien a mužov pri rozhodovaní. 

Na tento účel nadviažem na konkrétne opatrenia, ktoré začali moji predchodcovia, a pôjdem 

viac do hĺbky. V tejto súvislosti uvažujem o iniciatívach generálnych riaditeľstiev pre vnútorný 

trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) a pre komunikačné siete, obsah a technológie 

(GR CNECT) na zvýšenie informovanosti s cieľom podporiť podnikanie žien, a to aj 
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prostredníctvom spustenia elektronickej platformy pre podnikateľky, vytvorenia európskej 

siete pre ženských podnikateľských anjelov a siete európskych centier webových 

podnikateliek. 

Mám na mysli aj iniciatívy GR CNECT založené na jeho stratégii Ženy v digitálnom sektore, 

ktorej cieľom je bojovať proti digitálnym rodovým stereotypom a podporovať vzory pre ženy, 

zlepšovať digitálne zručnosti a vzdelávanie dievčat a žien a podnecovať ženské digitálne 

podnikanie a inovácie. Vo všetkých týchto otázkach sa budem exaktne riadiť výsledkami 

hodnotiacej tabuľky digitálnej agendy týkajúcej sa žien, ktorú vypracovalo GR CNECT, 

s cieľom monitorovať pokrok na úrovni EÚ a na národnej úrovni. 

 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

zabezpečili, aby žiadna vaša činnosť v minulosti, súčasnosti ani budúcnosti nemohla 

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

Moja posledná pozícia vo francúzskej centrálnej banke mi poskytla priame skúsenosti 

s inštitúciou (ktorá je súčasťou eurosystému) zameranou na bránenie jej nezávislosti v zmysle 

vymedzenia v zmluve. Nezávislosť je mimoriadne dôležitou otázkou pre všetky centrálne 

banky – umožňuje im držať sa ich mandátu a poskytovať spoločnosti a ekonomike to, čo 

potrebujú, nezávisle od akéhokoľvek nátlaku zo strany politického orgánu. V tomto ohľade to 

bola veľmi dôležitá skúsenosť. 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, budem klásť veľmi veľký dôraz na dodržiavanie 

najprísnejších etických noriem, ako sú vymedzené v zmluvách (článok 17 ods. 3 ZEÚ, článok 

245 ZFEÚ) a v kódexe správania členov Komisie, čo som vždy robila v mojich 

predchádzajúcich funkciách. Budem plne dodržiavať literu a ducha zmluvy, najmä povinnosť 

konať v európskom záujme. Navyše sa zaväzujem, že sa budem vyhýbať každej pozícii alebo 

situácii, ktorá by mohla spochybniť moju nezávislosť, moju nestrannosť a moju pripravenosť 

vykonávať prácu pre Komisiu, a predsedníčku Komisie budem informovať o každej situácii, 

ktorá by mohla predstavovať konflikt záujmov pri výkone mojich úloh. Moje vyhlásenie 

o záujmoch je kompletné a verejne prístupné a budem ho aktualizovať v prípade, keby došlo 

k akýmkoľvek zmenám. 

2. Ako by ste posúdili svoju úlohu členky kolégia komisárov? 

Poverovací list, ktorý som dostala od zvolenej predsedníčky, zahŕňa niekoľko oblastí 

zastrešených vnútorným trhom: digitálna ekonomika a spoločnosť, priemysel a jednotný trh 

pripravené na budúcnosť, ako aj obranný priemysel a kozmický priestor. 

Prvá sa týka digitálnej ekonomiky a spoločnosti. V tejto oblasti by moja úloha spočívala 

v prispievaní k práci na posilňovaní technologickej sebestačnosti Európy prostredníctvom 

investícií do ďalšej etapy technológií, spoločných noriem pre 5G siete a technológií novej 

generácie. Zahŕňalo by to aj vedenie práce na koordinovanom európskom prístupe v oblasti 

umelej inteligencie a zákona o digitálnych službách, ako aj budovanie skutočného jednotného 

trhu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Som odhodlaná pokročiť v práci na umelej inteligencii 

vrátane jej ľudských a etických rozmerov do 100 dní od začiatku nášho mandátu. Ďalšiu výzvu 

by predstavovalo posilnenie digitálnej gramotnosti medzi európskymi občanmi, čo je kľúčové, 

ak chceme, aby všetci Európania mohli využívať výhody digitálnej transformácie. V tejto 

súvislosti budem úzko spolupracovať s dezignovanou komisárkou pre inovácie a mládež 

s cieľom prispieť k aktualizovanému akčnému plánu digitálneho vzdelávania. 
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Moje portfólio obsahuje aj „európsky priemysel pripravený na budúcnosť“. Zahŕňa prispievanie 

k dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť Európy a k novej stratégii pre MSP, ktorú 

budú spoločne viesť výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek 

a výkonný podpredseda pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. Nový akčný plán pre 

obehové hospodárstvo, koordinovaný výkonným podpredsedom pre Európsky ekologický 

dohovor, bude podkladom pre našu celkovú priemyselnú stratégiu. Pripravenosť na budúcnosť 

však neznamená, že by sme mali zanedbávať každodenné fungovanie jednotného trhu. Komisia 

ako strážkyňa zmlúv zohráva dôležitú úlohu pri spravodlivom a efektívnom vykonávaní 

pravidiel v celej Európe. Spomedzi týchto pravidiel by som chcela spomenúť práva duševného 

vlastníctva, ktoré sú v digitálnom veku mimoriadne dôležité. V tejto súvislosti zabezpečím, aby 

sa urýchlene pokračovalo vo vykonávaní práce, ktorú vykonala Mariya Gabrielová v oblasti 

autorských práv. 

Po tretie, na základe usmernení výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny 

vek budem pokračovať v úsilí bývalých komisárok týkajúcom sa trhu v oblasti zariadení 

(Elżbieta Bieńkowska) a vojenskej mobility (Violeta Bulcová). Pokiaľ ide o prvý okruh, 

urobím všetko pre to, aby som podporila kolaboratívne projekty s čo najväčšou cezhraničnou 

účasťou malých a stredných podnikov v celej Európe, aby tento fond mohol aj naďalej rásť 

a podporovať výskum a inovácie. Pokiaľ ide o vojenskú mobilitu, budem úzko spolupracovať 

s dezignovanou komisárkou pre dopravu. Súčasťou môjho portfólia je aj kozmický priestor, 

pričom nové výzvy v tejto oblasti súvisia okrem iného aj s novými globálnymi konkurentmi. 

Vykonávanie budúceho vesmírneho programu (zahŕňajúceho okrem iného programy Galileo, 

EGNOS a Copernicus) bude nielen strategicky dôležité, ale bude mať aj výrazný vplyv na náš 

každodenný život (napríklad aplikácie v oblasti geolokalizácie, podnikania, 

poľnohospodárstva, životného prostredia). Zlepší sa aj prepojenie medzi kozmickým 

priestorom, obranou a bezpečnosťou. Všetky tieto snahy prispejú k silnejšej Európe vo svete 

a zahŕňali by najmä úzku koordináciu s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci 

a bezpečnostnú politiku/podpredsedom Komisie. 

 

V čom by podľa vás mala spočívať vaša zodpovednosť voči Parlamentu za vaše kroky 

a za činnosť vašich útvarov? Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide 

o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných 

opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich 

sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 

prebiehajúcimi postupmi pripravená poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 

a dokumenty ako Rade? 

Ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, spolupráca s Európskym parlamentom bude pre 

mňa mimoriadne dôležitá nielen preto, že demokratická diskusia je podľa mňa sama osebe 

najcennejšou hodnotou. Z politického hľadiska sa budem ako členka Komisie plne zodpovedať 

Európskemu parlamentu za činnosti Komisie spadajúce do môjho portfólia. Ako bývalá 

poslankyňa EP som sa pri mnohých príležitostiach mala možnosť stretnúť s tými typmi 

vzájomnej interakcie medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, ktoré prinášajú 

najlepšie výsledky, pokiaľ ide o tvorbu politiky a zodpovednosť občanov. Tieto interakcie by 

mali byť založené na otvorenosti, vzájomnej dôvere, efektívnosti a pravidelnej výmene 

informácií s cieľom dosiahnuť konsenzus o budúcich iniciatívach. Tieto hodnoty mám 

v úmysle v mojom vzťahu s Európskym parlamentom zachovávať aj ako komisárka. Tým by 

som chcela prispieť k posilneniu osobitného vzťahu Komisie s Európskym parlamentom, ako 

to vo svojich politických usmerneniach uviedla zvolená predsedníčka. 
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Mojím názorom je, že na to potrebujeme otvorený a kooperatívny prístup naprieč celým 

legislatívnym procesom, od tvorby politiky až po konečnú dohodu. V tejto súvislosti sa 

zaväzujem zabezpečiť pravidelný tok informácií s predsedami príslušných výborov a priamo 

komunikovať s koordinátormi, spravodajcami a s členmi výborov. Domnievam sa, že ide 

o zásadnú súčasť činnosti komisára. Pokiaľ ide o následné opatrenia, je tiež potrebné 

zabezpečiť, aby sa na otázky poslancov Európskeho parlamentu Komisii, ktoré sa budú týkať 

oblastí v mojej kompetencii, odpovedalo rýchlo a presne. Pred Európsky parlament 

samozrejme predstúpim vždy, keď budem vyzvaná, aby som zodpovedala otázku alebo 

poskytla konkrétnu odpoveď. 

Takisto sa postarám, aby bol v oblastiach, ktoré budú patriť do mojej kompetencie, Európsky 

parlament pravidelne informovaný, najmä pred významnými udalosťami a v kľúčových 

etapách medzinárodných rokovaní. 

V súlade s riadnym legislatívnym postupom sa zaväzujem, že pre mňa budú Parlament a Rada 

na rovnakej úrovni. Zaväzujem sa tiež, že sa budem osobne zúčastňovať na trialógoch v mojej 

oblasti pôsobnosti, pretože ide podľa môjho názoru o najúčinnejší spôsob napredovania. 

Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že jej Komisia bude na parlamentné uznesenia prijaté 

väčšinou hlasov jeho členov reagovať legislatívnym aktom, pričom bude plne dodržiavať 

zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. V plnej miere podporujem tento cieľ 

a budem s Parlamentom úzko spolupracovať v každej etape uznesení podľa článku 225 ZFEÚ. 

 

Domnievam sa, že pri všetkých vzťahoch s Parlamentom by dôvera mala byť založená na 

transparentnosti. Preto sa zaväzujem plne vykonávať ustanovenia rámcovej dohody o vzťahoch 

medzi Európskym parlamentom a Komisiou a Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva, pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií medzi týmito dvoma inštitúciami. 

Považujem to za životne dôležité nielen medzi oboma inštitúciami, ale aj vo všeobecnosti na 

opätovné získanie dôvery občanov v Európsku úniu. 

 

Otázky Výboru pre priemysel, výskum a energetiku 

1. Aké sú hlavné politické priority, ktoré plánujete vykonávať v hlavnej časti svojho 

portfólia, ktorá patrí do pôsobnosti výboru ITRE, konkrétne ide o digitálnu ekonomiku 

a spoločnosť, priemysel, malé a stredné podniky, obranný priemysel a kozmický priestor? 

Ktoré špecifické legislatívne a nelegislatívne iniciatívy vrátane finančných nástrojov 

plánujete prijať v záujme dosiahnutia uvedených priorít, najmä so zreteľom na iniciatívy 

v oblasti európskej technologickej sebestačnosti vrátane kybernetickej bezpečnosti, 

umelej inteligencie, technológií distribuovanej databázy transakcií, vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, komunikačných sietí, údajov a tiež kľúčových hodnotových 

reťazcov v oblasti obrany, kozmického priestoru a v ďalších sektoroch? Aký by bol 

hlavný obsah a harmonogram týchto iniciatív? Ako zabezpečíte, aby nový akčný plán pre 

obehové hospodárstvo prispel k celkovej priemyselnej stratégii EÚ? Ako budete 

konkrétne uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ v súvislosti s legislatívnymi návrhmi vo 

vašom portfóliu? 

Po desiatich rokoch vyrovnávania sa s následkami finančnej krízy sa naše hospodárstva 

stretávajú s bezprecedentnými zmenami súvisiacimi so zmenou klímy, digitálnou revolúciou 
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a rýchlo sa meniacim geopolitickým prostredím, ktoré výrazne menia náš spôsob života, práce, 

výroby a výmeny tovaru a služieb. 

V súčasnosti napreduje celosvetové úsilie o strategickú autonómiu a vedúce postavenie 

v oblasti technológií a hrozí, že Európa začne zaostávať. Európa nebude bez silnej priemyselnej 

základne založenej na spoločnej stratégii a združených zdrojoch schopná vytvárať na domácom 

trhu technológie, ktoré potrebuje na to, aby mohla zostať na čele globálnej hospodárskej súťaže 

a aby si udržala svoj jedinečný sociálny model. 

Mojím cieľom je urobiť všetko pre posilnenie európskej priemyselnej základne 

prostredníctvom dobrých trhovo orientovaných politík, a teda aj našej kolektívnej schopnosti 

byť lídrom pri prechodu k novému digitálnemu svetu, a pre to, aby sme sa stali prvým 

klimaticky neutrálnym kontinentom. To si bude vyžadovať mobilizáciu významného objemu 

finančných prostriedkov, čo bude nevyhnutne kombináciou verejných a súkromných zdrojov 

na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ, pričom sa budú mobilizovať rozličné finančné nástroje, 

a to aj prostredníctvom programu InvestEU a Európskej investičnej banky. 

Mojím hlavným cieľom bude zosúladiť sociálne a trhové aspekty v dnešnom modernom 

hospodárstve. 

Digitálna ekonomika a spoločnosť 

Európsky priemysel zohráva ústrednú úlohu v prosperite EÚ, jej vedúcom postavení vo svete 

a sociálnej súdržnosti. Európa je celosvetovým lídrom v mnohých priemyselných odvetviach, 

najmä pokiaľ ide o výrobky a služby s vysokou pridanou hodnotou vrátane automobilového 

priemyslu, aeronautiky, strojárstva, chemického a farmaceutického priemyslu. Náš priemysel 

sa však musí prispôsobiť zrýchlenému tempu priemyselnej transformácie, prechodu na 

klimaticky neutrálne hospodárstvo a výraznému technologickému pokroku, najmä nárastu 

digitálnych technológií a rýchlo sa meniacemu geopolitickému prostrediu. 

V roku 2001 bola len jedna z piatich najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie 

digitálnou spoločnosťou. Dnes je všetkých päť z digitálneho sektora a ani jedna nie je európska. 

Európa stratila svoje vedúce technologické postavenie v digitálnej oblasti napriek tomu, že 

tento región zostáva aj naďalej jedným z najväčších svetových trhov s digitálnymi produktmi 

a službami. 

Znovuzískanie vedúceho postavenia v oblasti technológií by nám malo dopomôcť 

k európskemu spôsobu vykonávania digitálnej politiky. V tejto súvislosti je nesmierne dôležité 

stanovovanie noriem. Keď bude EÚ v predstihu pred regulačnou krivky, umožní jej to 

formovať vývoj technológií v súlade s našimi vlastnými preferenciami. Je to otázka hodnôt 

a zároveň aj priemyselnej stratégie: predchádza fragmentácii na domáce trhy a stanovuje 

globálne normy, pretože nikto nemôže ignorovať Európu ako jeden z najväčších trhov na svete. 

Svetové podniky budú musieť prispôsobiť svoje výrobky a služby európskym pravidlám – tak, 

ako to bolo v prípade všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Budem úzko spolupracovať s príslušnými členmi kolégia s cieľom zabezpečiť inkluzívnu 

transformáciu nášho priemyslu, ktorá bude prínosom pre všetkých. Ako zdôraznila zvolená 

predsedníčka vo svojich politických usmerneniach, musíme uznať, že pri tomto prechode 

nemáme všetci rovnakú štartovaciu pozíciu. Máme rovnaké ambície, ale niektorí budú možno 

potrebovať cielenejšiu pomoc ako iní. Európske štrukturálne a investičné fondy a nový fond 

pre spravodlivú transformáciu pomôžu, aby sa na nikoho nezabudlo. Budeme takisto musieť 
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podporovať rozvoj nových zručností. V tejto súvislosti budem prispievať k aktualizovaniu 

akčnému plánu digitálneho vzdelávania s cieľom riešiť rastúci nedostatok požadovaných 

zručností v Európe a budem venovať osobitnú pozornosť vplyvu prechodu na najzraniteľnejšie 

skupiny našich občanov. 

Priemysel a malé a stredné podniky (MSP) 

Stratégia priemyselnej budúcnosti EÚ by sa mala vzťahovať na všetky aspekty, ktoré 

ovplyvňujú priemysel a jeho konkurencieschopnosť – od investícií a verejného obstarávania až 

po obchod, zručnosti, inovácie a podporu malých a stredných podnikov. Môže sa tvoriť 

a rozvíjať len prostredníctvom dialógu so všetkými zainteresovanými stranami. 

MSP predstavujú veľkú väčšinu spoločností a tvoria jadro našej ekonomiky. Najväčšou mierou 

sa podieľajú hospodárskeho blahobytu EÚ a vytvárajú dve tretiny všetkých pracovných miest. 

Veľkou výzvou zostáva vytvorenie prostredia priaznivého pre podnikanie, v ktorom môžu 

prosperovať malé podniky, mladé inovačné podniky s vysokým potenciálom rastu (t. j. 

začínajúce a rozširujúce sa podniky), ako aj „tradičné“ MSP. 

Pri príprave našej stratégie pre MSP budem mať vždy na pamäti všetky ťažkosti, ktorým 

podnikatelia čelia na dennom poriadku: nábor zamestnancov, prístup k financovaniu, 

byrokracia, oneskorené platby atď. Táto mnohostranne zložitá otázka by sa mala riešiť v úzkej 

spolupráci s ostatnými členmi kolégia, napríklad pre dobudovanie únie kapitálových trhov, aby 

sa zabezpečilo, že MSP budú mať prístup k financovaniu, ktoré potrebujú na rast. V rámci 

môjho portfólia byrokracia a zostávajúce prekážky na jednotnom trhu postihujú najmä 

spoločnosti, ktoré sú aktívne v cezhraničnom obchode a snažia sa o prístup na trhy tretích 

krajín. Riešenie týchto otázok bude na poprednom mieste môjho programu pre MSP. 

Technologická sebestačnosť 

V záujme toho, aby sme prispeli k posilneniu technologickej sebestačnosti Európy, budem 

podporovať investície do ďalšej etapy technológií (blockchain, vysokovýkonná výpočtová 

technika, algoritmy a nástroje na zdieľanie a využívanie dát). Vo všetkých týchto oblastiach 

som presvedčená, že môžeme dosiahnuť viac prostredníctvom spoločného úsilia na úrovni EÚ 

a na národnej úrovni. Dobrým príkladom je existujúci spoločný podnik pre európsku 

vysokovýkonnú výpočtovú techniku, keďže združuje európske zdroje na rozvoj špičkových 

exaflopových superpočítačov určených na spracovanie veľkých dát, čo by členské štáty 

nemohli urobiť sami. Ide o druh konkrétnych iniciatív, ktoré hodlám podporiť, a zabezpečím, 

aby sme plne využili zdroje budúceho viacročného finančného rámca. 

Výzvy v oblasti zmeny klímy a obehové hospodárstvo 

Ako zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová zdôraznila vo svojich politických 

usmerneniach, cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete je 

najväčšou výzvou aj príležitosťou tejto doby. Preto urobím všetko pre to, aby som priemyslu 

EÚ pomohla pri prechodu na udržateľné hospodárstvo. To si bude vyžadovať dodatočné 

opatrenia pre určité regióny, kde tento prechod predstavuje osobitnú výzvu z dôvodu 

prítomnosti energeticky náročných a uhoľných priemyselných odvetví. 

Na základe úspechu akčného plánu pre obehové hospodárstvo prijatého v roku 2015 bude náš 

nový akčný plán pre obehové hospodárstvo tvoriť podklad pre túto celkovú priemyselnú 

stratégiu. Mojím zámerom je nadviazať na európsku stratégiu pre plasty s cieľom podporiť iné 
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odvetvia alebo hodnotové reťazce s vysokým vplyvom na životné prostredie a s potenciálom 

obehovosti. Som presvedčená, že sa môžeme posunúť smerom k šetrnejšiemu využívaniu 

zdrojov a materiálov v hospodárstve a k minimalizovaniu odpadu, a to prostredníctvom 

ekodizajnu, označovania energetickej účinnosti, zeleného verejného obstarávania 

a odvetvových právnych predpisov. 

Konkurencieschopný a inovatívny obranný priemysel 

Európsky obranný priemysel vytvára celkový obrat vo výške 100 miliárd EUR ročne. Obranný 

priemysel čelí mnohým prekážkam na našom vnútornom trhu, pretože členské štáty 

vynakladajú svoje rozpočty na obranu na vnútroštátnej úrovni a sami vymedzujú technické 

požiadavky na vojenské zariadenia. Členské štáty majú napríklad 17 druhov bojových tankov, 

zatiaľ čo Spojené štáty majú len jeden. V Európe neexistuje dostatočná obranná spolupráca. 

Existuje duplicita výdavkov a trh s obrannými zariadeniami je vysoko fragmentovaný. 

Existuje rozsiahly priestor na to, aby sa pri odstraňovaní prekážok spolupráce a otváraní 

cezhraničného prístupu novým účastníkom a malým a stredným podnikom dosiahol na 

európskej úrovni pokrok. 

Jednou z mojich priorít je zabezpečiť, aby Európa mala k dispozícii konkurencieschopný 

a inovatívny obranný priemysel. Vďaka tomu bude Európa vo svete silnejšia, čo jej umožní 

posilniť NATO a zlepšiť transatlantické rozdelenie záťaže. 

Komisia má pri odstraňovaní cezhraničných prekážok spolupráce a využívaní príležitostí 

európskeho vnútorného trhu k dispozícii dôležité nástroje na dosiahnutie pokroku na európskej 

úrovni. Prvým dôležitým nástrojom je Európsky obranný fond, ktorý umožní spolufinancovanie 

príspevku európskeho obranného priemyslu s cieľom poskytovať inovačné a špičkové 

technológie a produkty na základe vojenských požiadaviek členských štátov. 

Európsky obranný fond bude podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi a ich obrannými 

priemyslami. Táto spolupráca by mala: 

- Pomáhať odstraňovať deliace čiary medzi štátmi, zabraňovať zbytočnej duplicite 

a fragmentácii, a tým znižovať náklady a nehospodárnosť. Na to, aby boli projekty 

oprávnené, budú musieť zahŕňať spoluprácu aspoň troch spoločností z troch rôznych 

členských štátov. 

- V záujme maximálneho využívania synergie medzi podnikateľskou a obrannou 

politikou sa navyše udelí osobitný bonus s cieľom podporovať účasť MSP v ERF. 

Budem tiež citlivo skúmať, či sa pri využívaní Európskeho obranného fondu dodržiavajú etické 

zásady, s osobitným dôrazom na dôležitú otázku umelej inteligencie v oblasti obrany. 

Dôležitou pracovnou oblasťou bude realizácia akčného plánu vojenskej mobility. 

Spolufinancovanie v rámci Nástroja na prepájanie Európy spolu s úsilím o modernizáciu 

infraštruktúr s dvojakým použitím a viacerých opatrení v oblasti ciel a dane z pridanej hodnoty 

posilnia schopnosť členských štátov prispievať k dosahovaniu cieľov Organizácie 

Severoatlantickej zmluvy týkajúcich sa kolektívnej obrany a ich kapacít na nasadenie 

vojenských operácií v reakcii na vonkajšie hrozby. 

V záujme zlepšenia fungovania vnútorného trhu v oblasti obrany sa zaviedli legislatívne 

nástroje, ako napríklad smernica o obstarávaní v oblasti obrany a smernica o transferoch 
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výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ. Podrobným sledovaním ich vykonávania by som 

chcela zabezpečiť, aby sa tieto právne predpisy stali účinnejšími a aby ich členské štáty v plnej 

miere uplatňovali jednotným spôsobom. 

Líder v oblasti kozmického priestoru 

Európa je druhou najväčšou mocnosťou na svete v oblasti kozmického priestoru. Máme 

najlepší systém pozorovania Zeme (Copernicus) a najlepší navigačný satelitný systém (Galileo) 

na svete. Kozmické technológie, údaje a služby sa stali nevyhnutnou súčasťou života 

Európanov. Spoliehame sa na ne napríklad pri používaní mobilných telefónov a navigačných 

systémov v autách. Satelity takisto poskytujú okamžité informácie pri katastrofách, ako sú 

napríklad zemetrasenia, lesné požiare alebo záplavy, a umožňujú lepšiu koordináciu medzi 

núdzovými a záchrannými tímami. 

Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru sa zameriava na riešenie niektorých 

z najnaliehavejších výziev dneška, ako je boj proti zmene klímy a pomoc pri stimulovaní 

technologických inovácií. Kozmické systémy sú prínosom pre spoločnosť a hospodárstvo EÚ, 

ak z nich ťaží veľká a heterogénna komunita používateľov, ktorá do nich zároveň aj investuje. 

Galileo, globálny navigačný satelitný systém EÚ, využíva na celom svete viac než 1 miliarda 

používateľov. V roku 2020 by mal dosiahnuť plnú operačnú spôsobilosť. EGNOS poskytuje 

služby bezpečnosti ľudského života (Safety of Life) užívateľom leteckej a námornej dopravy 

v Európe. Poľnohospodári využívajú EGNOS na precízne poľnohospodárstvo. 

Pri využívaní satelitných údajov a vytváraní príležitostí pre MSP a začínajúce podniky sa 

dosiahol určitý pokrok, ale práca v tejto oblasti sa len začala a dá sa urobiť ešte viac, napríklad 

ďalšou podporou využívania služieb systému Galileo v automatizovaných a prepojených 

autách a pri určovaní času a synchronizácii európskej kritickej infraštruktúry. Novým 

vesmírnym programom EÚ sa bude podporovať budovanie kapacít v celej Únii a podporovať 

spoločnosti, napríklad uľahčovaním prístupu k financovaniu, vytváraním sietí vesmírnych 

centier alebo poskytovaním odbornej prípravy, podporou začínajúcich podnikov a inovačných 

činností. Mala by sa prehĺbiť interakcia medzi vesmírnymi aplikáciami a výskumnými 

činnosťami s cieľom vyvinúť nové nástroje a nové riešenia, napríklad pri vývoji nových 

satelitov programu Copernicus s novými kapacitami pre globálne monitorovanie emisií CO2, 

zmeny v arktickom regióne atď. 

Vesmírny program EÚ predstavuje prínos aj pre bezpečnosť a obranu EÚ. Napríklad verejná 

regulovaná služba (PRS) systému Galileo poskytuje výhradne používateľom schváleným 

vládou údaje o polohe a čase pre citlivé aplikácie, čo si vyžaduje vysokú úroveň kontinuity 

poskytovania služby. Patria sem tiesňové služby, operácie na udržiavanie mieru a krízové 

riadenie. Synergiu medzi týmito dvoma oblasťami politiky treba hlbšie preskúmať a posilniť, 

rovnako ako v prípade PRS. 

Autonómny, spoľahlivý a nákladovo efektívny prístup EÚ do kozmického priestoru, ako aj jej 

celosvetová vedúca pozícia by sa mali udržať, ale medzinárodná spolupráca je prvoradá 

a predstavuje kľúčový prvok stratégie v oblasti kozmického priestoru. Mali by pokračovať 

dialógy o kozmickom priestore s medzinárodnými partnermi (USA, Čínou, Japonskom alebo 

Južnou Afrikou). 
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Zásada „jeden za jeden“ 

Právne predpisy EÚ môžu dosiahnuť také ciele a priniesť také výhody, ktoré nemožno 

dosiahnuť a priniesť, keď členské štáty konajú jednotlivo. V záujme dosiahnutia týchto cieľov 

však právne predpisy môžu viesť k zaťaženiu konečných príjemcov alebo používateľov. 

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

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

oblasti už existuje. Bude sa uplatňovať skúmaním celej oblasti politiky, čo znamená, že bude 

presahovať rámec jednotlivých právnych predpisov, ktorými sa zavádza nové zaťaženie. Tým 

sa zabezpečí, aby sa celkové ciele v jednotlivých oblastiach politiky dosiahli efektívne 

a s minimálnym zaťažením, pričom Komisia má vždy priestor konať tam, kde je to potrebné. 

– Aké hlavné priority si vytýčite v oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti, napríklad 

z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, zavádzania sietí budúcej generácie a budúcich 

mobilných technológií a na podporu európskeho kódexu elektronickej komunikácie? 

Pokiaľ ide hlavne o kybernetickú bezpečnosť, ako plánujete vybudovať spoločný 

kybernetický útvar (o. i. z hľadiska jeho zloženia, úloh a dosahu na existujúcich únijných 

aktérov v tejto oblasti) a ste odhodlaná navrhnúť nový horizontálny právny nástroj, 

ktorým sa zavedú záväzné povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti (napr. čo sa týka 

aktualizácií softvérov) pre všetky prepojené produkty? 

Digitalizácia zmenila životy európskych občanov aj náš spôsob podnikania, čím sa naše životy 

stali jednoduchšími a vytvorili sa mimoriadne veľké príležitosti pre spoločnosti, ale vznikli aj 

nové výzvy pre ľudí a podniky zvládnuť rýchly vývoj. Umelá inteligencia, veľké dáta, cloud, 

superpočítače (čoskoro kvantové počítače), blockchain a vysokorýchlostná pripojiteľnosť nám 

môžu pomôcť riešiť niektoré z najvýznamnejších výziev na svete: od boja proti zmene klímy 

po liečbu rakoviny a produkciu cenovo dostupných a bezpečných potravín, ale tiež vyvolávajú 

zásadné otázky, ktorými sa treba zaoberať. 

Za posledných päť rokov znížila stratégia pre digitálny jednotný trh fragmentáciu trhu, zvýšila 

tok údajov, zlepšila hladké fungovanie trhu a prispôsobila existujúce pravidlá digitálnemu 

veku. Stále však treba urobiť oveľa viac. Hodlám preto za pomoci Európskeho parlamentu, 

členských štátov a zainteresovaných strán nadviazať na tieto významné úspechy. 

Ako bolo uvedené v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky, budem s dezignovanou 

výkonnou podpredsedníčkou Vestagerovou spolupracovať na novom regulačnom rámci EÚ pre 

umelú inteligenciu, ktorý bude podporovať rozvoj a využívanie dôveryhodnej umelej 

inteligencie, pričom zohľadníme aj etické aspekty jej zavádzania. 

V záujme podnecovania európskeho digitálneho hospodárstva a vytvorenia otvoreného 

a bezpečného online prostredia, ktoré európska spoločnosť potrebuje, ma zvolená predsedníčka 

navyše poverila prípravou aktu o digitálnych službách, čo bude jednou z mojich kľúčových 

priorít. Moje kľúčové zásady v tejto oblasti budú spočívať v posilňovaní rovnakých podmienok 

pre digitálne služby; zabezpečovaní spravodlivého, zodpovedného a transparentného správania 

online platforiem; ochrany našich základných práv, ako je sloboda prejavu a právo na súkromie; 

zachovávaní otvorených a nediskriminačných trhov na podporu hospodárstva založeného na 

údajoch. Ako sa uvádza v správe Európskeho parlamentu z roku 2017 o online platformách 

a jednotnom digitálnom trhu, zabezpečím najmä to, aby sa v zákone stanovili jasné a účinné 

postupy na boj proti šíreniu nezákonného obsahu na internete. Musíme sa zamyslieť aj nad tým, 

ako čo najlepšie riešiť vznikajúce problémy týkajúce sa medziiným algoritmického 



 

12 
 

rozhodovania, prístupu k dátam, digitálnej reklamy, pracovných podmienok a obáv týkajúcich 

sa platforiem kolaboratívneho hospodárstva. 

Boj proti nezákonnému obsahu zahŕňa všetky jurisdikcie. V rámci jednotného trhu by som 

chcela posilniť mechanizmy spolupráce, ktoré všetkým európskym občanom umožňujú, aby 

boli rovnako a účinne chránení a aby si jednotlivé orgány navzájom dôverovali. Návrh aktu 

o digitálnych službách bude vychádzať z rozsiahlej analýzy a inkluzívneho dialógu so 

zainteresovanými stranami. 

Technológie distribuovanej databázy transakcií inšpirované blockchainom sú transformačné 

technológie, ktoré vzbudzujú väčšiu dôveru v existujúce aj budúce služby a poskytujú ich 

väčšiu efektívnosť. Som odhodlaná spolupracovať s členskými štátmi a priemyslom s cieľom 

získať vedúce postavenie EÚ v rámci technológie blockchainu, napr. investovaním do 

výskumu, vývoja a inovácií, stanovovaním noriem a tým, že verejný sektor prevezme v tejto 

oblasti vedúcu úlohu. Budem sa predovšetkým snažiť pokročiť v práci na európskej 

infraštruktúre služieb blockchainu s cieľom transformovať ju na celosvetovú referenčnú 

hodnotu pre výkonnosť, bezpečnosť, odolnosť a energetickú účinnosť. 

Komunikačné siete sú jadrom digitálnej ekonomiky a spoločnosti, a pre podnikanie a inovácie 

sú životne dôležité. Napriek tomu aj v súčasnosti príliš veľa malých podnikov nie je schopných 

naplniť svoj potenciál vo vidieckych oblastiach so zlým internetovým pripojením alebo sa 

rozhodne, že budú rozvíjať svoje podnikateľské nápady mimo Európy, pretože existujúce 

digitálne prostredie nezodpovedá 21. storočiu. Som odhodlaná to zmeniť. Sústredím sa na 

spoluprácu s členskými štátmi, aby sme zvýšili pripojiteľnosť a pripravili Európu na siete 5G. 

Na základe nedávno prijatého európskeho kódexu elektronickej komunikácie a na zabezpečenie 

jeho úplného vykonávania budeme v tejto oblasti pokračovať v našich opatreniach. Budeme 

napríklad uľahčovať zavádzanie malých buniek pre bezdrôtovú komunikáciu 5G a podporovať 

včasné uvoľňovanie harmonizovaného frekvenčného spektra pre 5G, ako aj spektra pre 

nelicencované využívanie zariadení s krátkym dosahom, Wi-Fi alebo bezpečnosť dopravy. 

Budem tiež pracovať na zabezpečení včasného vykonávanie posilnených pravidiel 

o európskom čísle tiesňového volania 112, pretože to môže zachrániť životy. 

Považujem za životne dôležité zabezpečiť, aby naše siete 5G boli odolné a bezpečné. Preto 

zabezpečím, aby sa opatrenia navrhované v odporúčaní o kybernetickej bezpečnosti sietí 5G 

dokončili podľa plánu a aby zahŕňali postupy identifikácie bezpečnostných rizík 

a zmierňujúcich opatrení. Za týchto podmienok sa hodlám zasadiť za ich riadne a včasné 

zavedenie, a zároveň náležite zohľadňovať záujmy a obavy zainteresovaných strán a občanov. 

Zabezpečenie vedúceho postavenia v digitálnej oblasti a budovanie silného hospodárstva 

založeného na údajoch bude závisieť aj od schopnosti chrániť sa pred kybernetickými útokmi. 

Význam kybernetickej bezpečnosti sa preto ešte viac zvýši a budeme musieť posilniť ochranu 

našich kritických infraštruktúr a verejných služieb, ktoré sú od nich závislé, predovšetkým 

preto, že prepojené objekty budú predstavovať mnoho ďalších zraniteľných miest. 

Kybernetická bezpečnosť je doménou, v ktorej EÚ dosiahla pokrok tým, že zvýšila úroveň 

dôvery medzi členskými štátmi. V budúcnosti budeme musieť týmto smerom kráčať ďalej, aby 

sme prešli z kultúry „potreby poznať“ na „potrebu zdieľať“ a aby sa spolupráca a výmena 

informácií o kybernetickej bezpečnosti stali bežnými vo všetkých oblastiach, a to aj pri 

presadzovaní práva a vo sfére obrany. 
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Smernica o bezpečnosti sietí a informačných systémov je prvým horizontálnym právnym 

predpisom Únie o kybernetickej bezpečnosti. Verím, že prebiehajúci dialóg s členskými štátmi 

a spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako aj strategická spolupráca medzi 

vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, umožnia jej účinnejšie vykonávanie. Komisia bude 

v rámci vykonávania aktu o kybernetickej bezpečnosti plne spolupracovať s Agentúrou 

Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a s členskými štátmi na zavádzaní 

systémov certifikácie kybernetickej bezpečnosti v prioritných oblastiach, ako je 5G alebo cloud 

computing. Tým sa v konečnom dôsledku zlepší kybernetická bezpečnosť mnohých digitálnych 

produktov a služieb. 

V mojom poverovacom liste je požiadavka, aby som viedla prácu na zriadení spoločného útvaru 

kybernetickej bezpečnosti. Zahŕňalo by to tri rozmery kybernetickej bezpečnosti – odolnosť, 

presadzovanie práva a obranu, s cieľom zabezpečiť štruktúrovanú posilnenú spoluprácu, ako aj 

mechanizmus vzájomnej pomoci v časoch krízy na úrovni EÚ. Spoločný kybernetický útvar by 

mohol čerpať z existujúcich skúseností a odborných znalostí vnútroštátnych orgánov a orgánov 

EÚ zaoberajúcich sa kybernetickou bezpečnosťou. Z dlhodobého hľadiska budeme musieť 

ďalej uvažovať o vhodných infraštruktúrach, ktoré potrebujeme na riešenie týchto 

kybernetických výziev. 

Rovnako treba posilniť kybernetickú bezpečnosť produktov a služieb IKT, ktorá sa stáva čoraz 

dôležitejšou. Akt o kybernetickej bezpečnosti je dôležitým krokom správnym smerom, keďže 

sa ním zaviedol celoeurópsky spoločný prístup k certifikácii kybernetickej bezpečnosti. 

Komisia v súlade s ustanoveniami aktu o kybernetickej bezpečnosti preskúma v príhodnom 

čase potrebu povinnej certifikácie pre určité kategórie výrobkov a služieb. 

– V politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu spomenula zvolená 

predsedníčka novú priemyselnú stratégiu, no nijako ju nekonkretizovala. Ako 

zabezpečíte, aby nová, dlhodobá integrovaná priemyselná stratégia EÚ prispela 

medziiným k vytváraniu kvalitných pracovných miest, vyššiemu podielu priemyslu na 

tvorbe HDP Únie, znižovaniu rizika presídľovania priemyslu mimo EÚ, zabezpečeniu 

náležitej kontroly účasti tretích krajín v strategických výrobných odvetviach 

a infraštruktúrach a podpore synergií medzi rôznymi politikami EÚ s cieľom znížiť 

riziko škodlivých dôsledkov pre výrobné odvetvia EÚ pri súčasnom plnení cieľov 

Parížskej dohody? Zvážili by ste na tento účel vytvorenie „priemyselnej únie“ (po vzore 

energetickej únie) v záujme upevnenia a koordinácie úsilia o naplnenie uvedených 

cieľov? 

Nová priemyselná stratégia by mala reagovať na dve zásadné transformácie našich ekonomík 

a spoločností: digitalizáciu a zmenu klímy v rýchlo sa meniacom vonkajšom prostredí. 

Takáto stratégia by sa mala rozvíjať prostredníctvom dialógu so všetkými zainteresovanými 

stranami. Budem úzko spolupracovať s dezignovanou výkonnou podpredsedníčkou Margrethe 

Vestagerovou a dezignovaným výkonným podpredsedom Valdisom Dombrovskisom s cieľom 

prispieť k novej dlhodobej stratégii pre priemyselnú budúcnosť EÚ. 

Mali by sme zmobilizovať všetky naše politiky a nástroje od investícií a verejného obstarávania 

po obchod, zručnosti, inovácie a podporu malých a stredných podnikov (MSP). Nová 

priemyselná stratégia by mala usmerňovať úspešný priemyselný prechod do digitálneho veku 

a na klimaticky neutrálne hospodárstvo, a zároveň zachovávať a zlepšovať jedinečný európsky 

model sociálneho trhového hospodárstva – zdroj našej prosperity a sociálnej spravodlivosti. 

Globalizácia, digitalizácia a zmena klímy si budú vyžadovať rozsiahle prehodnotenie spôsobu, 
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akým pracujeme, vyrábame, spotrebúvame a obchodujeme. Otázka rovnakých podmienok 

v globálnom obchode je naliehavá vo svete, kde je ohrozený multilaterálny hospodársky systém 

založený na pravidlách. 

Jednotný trh je základným stavebným kameňom našej priemyselnej stratégie. Je to už naša 

priemyselná únia. Táto svetovo jedinečná štruktúra odstraňuje hranice pre voľný pohyb osôb, 

tovaru, služieb a kapitálu. Rokovania o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ zvýšili 

informovanosť o jeho výhodách. Kľúčovým prvkom našej priemyselnej stratégie bude 

zabezpečenie dobrého fungovania jednotného trhu. 

Jednotný trh je jednoznačne aj naším najlepším aktívom pre našu hospodársku diplomaciu, 

pretože predstavuje jednotné vstupné miesto na najväčší trh na svete. Pri poskytovaní prístupu 

na náš trh by sa však mali zabezpečiť rovnaké podmienky. EÚ síce musí zostať otvorená, nie 

však bezzubá. 

V tejto súvislosti sme v posledných rokoch zaznamenali rastúci počet strategických akvizícií 

spoločnosťami z tretích krajín. V októbri 2020 nadobudne účinnosť nové nariadenie 

o preverovaní priamych zahraničných investícií (PZI). Umožní Komisii vydávať stanoviská 

v prípade, že investícia z tretej krajiny ohrozuje bezpečnosť alebo verejný poriadok viac než 

jedného členského štátu alebo ak by investícia mohla ohroziť strategický projekt alebo program, 

ktorý je v záujme celej EÚ. Budem podporovať dezignovaného komisára pre obchod pri 

realizácii tohto nového nástroja, najmä z hľadiska strategických výrobných odvetví 

a programov v mojej pôsobnosti a s cieľom zabezpečiť technologickú sebestačnosť Európy. 

Budeme však potrebovať aj intenzívnejšiu spoluprácu v oblasti priemyslu v rámci európskych 

hodnotových reťazcov s cieľom dosiahnuť potrebnú kritickú masu a rozsah. Preto budem 

aktívne koordinovať tieto snahy s členskými štátmi zamerané na posilnenie kľúčových 

hodnotových reťazcov pri plnom rešpektovaní právomocí členských štátov v oblasti 

priemyselnej politiky. 

Vo svete, kde duševné vlastníctvo a nehmotné aktíva (vynálezy, výtvory, značky, dáta, know-

how) čoraz viac určujú hodnotu spoločností, sú politiky duševného vlastníctva kľúčovým 

nástrojom na zvyšovanie konkurencieschopnosti priemyslu. Preto hodlám podrobne preskúmať 

náš režim v oblasti duševného vlastníctva s cieľom overiť, či je jednotný a vhodný pre digitálny 

vek a či podporuje našu konkurencieschopnosť, a zabezpečiť, aby sa tak stalo. Tento režim by 

sa mal zaoberať novými výzvami, ako je umelá inteligencia, 3D tlač, obehové hospodárstvo 

atď., a mal by zabezpečiť prístup MSP k ochrane duševného vlastníctva. Európa by mala 

pokračovať vo svojej celosvetovej vedúcej pozícii tým, že sa bude podieľať na stanovovaní 

globálnych noriem a bude zabezpečovať rovnaké podmienky. 

A napokon, politika verejného obstarávania je účinným nástrojom na zvyšovanie 

konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva. Verejný nákup prác, tovaru a služieb 

predstavuje viac než 14 % HDP v EÚ. Verejní obstarávatelia budú musieť efektívne zvýšiť 

verejný dopyt, aby zabezpečili prijímanie a rozvoj inovatívnych a udržateľných riešení. Musia 

sa stať dôležitými aktérmi európskeho inovačného ekosystému, využívať inovačné 

obstarávanie na riešenie systémových problémov tým, že budú vytvárať dopyt po prírastkových 

a prevratných inováciách a poskytovať príležitosti pre MSP. Prostredníctvom verejného 

obstarávania môžu vlády na všetkých úrovniach dosiahnuť širšie ciele politík, ako je 

konkurencieschopnosť, sociálna spravodlivosť a ciele udržateľného rozvoja. Usmernenie 

týkajúce sa účasti uchádzačov a tovaru z tretích krajín na trhu verejného obstarávania EÚ by 

malo takisto pomôcť zabezpečiť rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni, kde je naším 

cieľom reciprocita v oblasti otvorených možností obstarávania. 
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– Akými konkrétnymi plánmi chcete podporovať politiku Únie v oblasti malých 

a stredných podnikov (MSP), najmä vzhľadom na začleňovanie zásady „najskôr myslieť 

na malých“, prípadnú aktualizáciu definície MSP podľa najnovšieho rozsudku Súdneho 

dvora a s osobitným zreteľom na mikropodniky a začínajúce podniky? Ako malým 

a stredným podnikom zabezpečíte primerané a ľahko dostupné financovanie a ďalšie 

znižovanie ich administratívneho zaťaženia? Ako sa bude vykonávať „osobitná stratégia 

pre MSP“ vytýčená v politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu? Okrem 

toho, akú funkciu bude mať „vyslanec pre MSP“ spomenutý vo vašom poverovacom liste 

a akým spôsobom bude vybraný? 

Európski podnikatelia, začínajúce podniky a MSP zohrávajú v našej priemyselnej stratégii 

kľúčovú úlohu. Predstavujú 99 % všetkých spoločností a zamestnávajú dve tretiny všetkých 

zamestnancov. Mnohým MSP však spôsobuje problémy regulačná zložitosť, prístup 

k financiám a ťažkosti pri hľadaní obchodných a investičných partnerov. Príliš málo 

európskych začínajúcich podnikov prekoná kritickú fázu prvých 2 až 3 rokoch, a ešte menej 

z nich sa rozrastie na väčšie firmy. Začať podnikať nie je rovnako jednoduché vo všetkých 

kútoch Európy, predovšetkým v najviac znevýhodnených regiónoch. Osobitná znepokojujúca 

je pomerne nízka miera podnikania žien. Ženy predstavujú menej než 30 % podnikateľov 

v Európe a tento rozdiel je obzvlášť viditeľný v oblasti inovácií a vedy. 

Stratégia pre MSP bude základným prvkom našej priemyselnej stratégie vzhľadom na ich 

význam pre náš hospodársky a sociálny model. Mala by zmobilizovať všetky dostupné nástroje 

a vychádzať zo zásady „najskôr myslieť na malých“. 

Hlavnou prekážkou pre MSP je administratívna záťaž. Svoje útvary požiadam, aby úzko 

spolupracovali s výborom pre kontrolu regulácie a aby zabezpečili systematické a primerané 

uplatňovanie testu MSP s cieľom zabrániť vzniku právnych predpisov, ktoré predstavujú pre 

MSP nadmernú záťaž. Okrem toho zabezpečím, aby bola spätná väzba malých podnikov 

týkajúca sa regulačných prekážok vypočutá a aby sa v prípade potreby na ňu vykonali 

nadväzujúce opatrenia. Zhromaždenie MSP a sieť vyslancov pre MSP predstavujú v tejto 

súvislosti dôležité fóra, ktorých práca bude tvoriť dôležitý prvok stratégie pre MSP. V tejto 

súvislosti sa prijme rozhodnutie o tom, kto bude vyslancom Komisie pre MSP. 

Základné prvky tvoria prístup k financovaniu (vrátane súkromného financovania) 

a špecializovaná podpora (aj prostredníctvom Európskej investičnej banky). Zabezpečím, aby 

boli plne využité všetky naše dostupné finančné zdroje, ktoré by mali uľahčovať prístup 

k finančným prostriedkom pre státisíce MSP. Program Digitálna Európa môže navyše 

poskytnúť cennú podporu MSP pri ich prechode na udržateľnejšie a digitalizované 

hospodárstvo, a to prostredníctvom zamerania sa na pokročilé digitálne zručnosti a podporou 

výmeny odborných znalostí o špičkových technológiách prostredníctvom tzv. centier 

digitálnych inovácií. 

Okrem toho by stratégiu pre MSP malo dopĺňať a podporovať všeobecné úsilie našej 

priemyselnej stratégie v oblasti zručností, verejného obstarávania, duševného vlastníctva, 

globálnych rovnakých podmienok, ako sa uvádza vyššie. 

Definícia MSP by mala byť relevantná a nadčasová a mala by zohľadňovať rôznorodosť MSP 

v Európe. Odchádzajúca Komisia vykonala hodnotenie definície MSP vrátane rozsiahlych 

konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami: podnikmi, združeniami, vládami 

a riadiacimi orgánmi na všetkých úrovniach. Toto hodnotenie pokrýva široké spektrum 

aspektov. Starostlivo posúdim všetky potreby zmien. 
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– Akými opatreniami plánujete prispieť ku konkurencieschopnosti priemyslu EÚ? 

Prijmete sektorové opatrenia na podporu európskych výrobných odvetví, v ktorých 

vládne neľútostná globálna konkurencia, ako je letecký a kozmický priemysel (vrátane 

vrtuľníkov a dronov), obranný priemysel, telekomunikačný priemysel, automobilový 

priemysel, energeticky náročné priemyselné odvetvia a spracovateľský priemysel? Ako 

zabezpečíte, že zložky strategických hodnotových reťazcov, ktoré sa nachádzajú na území 

EÚ, zostanú aj naďalej súčasťou budúcich globálnych hodnotových reťazcov, najmä 

v prípade nových technológií? Ako navyše zabezpečíte, aby sa priemyselnou 

transformáciou podporilo zavádzanie bezpečných produktov, postupov a technológií 

šetrných ku klíme a zároveň sa predišlo úniku uhlíka do tretích krajín? Aké konkrétne 

opatrenia plánujete na predchádzanie úniku uhlíka? 

Európsky priemysel zohráva ústrednú úlohu pre prosperitu EÚ, jej vedúcom postavení 

v hospodárskej oblasti a sociálnej súdržnosti. Výrobné odvetvie tvorí približne 17,5 % HDP EÚ 

(22 % vrátane stavebníctva) a priamo poskytuje prácu takmer 24 % zamestnaným osobám, 

pričom výrazne prispieva k zamestnanosti a rastu v dôsledku významu služieb súvisiacich 

s priemyslom a trendu servitizácie. Európsky priemysel však teraz v dôsledku nástupu nových 

hospodárskych mocností čelí oveľa silnejšej konkurencii. Toto je obzvlášť viditeľné vo 

svetovom postavení európskych firiem. 

Výrobné odvetvie sa dnes výrazne líši v porovnaní s minulými desaťročiami v dôsledku 

zrýchleného tempa hospodárskych, spoločenských a environmentálnych zmien, ako aj 

výrazného technologického pokroku a nových obchodných modelov. Platí to najmä v prípade 

digitálnych technológií, ako je umelá inteligencia, vysokovýkonná výpočtová technika alebo 

kybernetická bezpečnosť, v ktorých Európa čoraz viac závisí od zahraničných technológií. Ak 

bude táto závislosť pokračovať, zásadné európske hodnotové reťazce sa môžu ocitnúť pod 

absolútnym vplyvom tretích krajín. 

Konkurencieschopnosť 

Pri riešení týchto nových výziev bude kľúčové posilniť konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu, najmä MSP. To je dôvod, prečo bude základom našej dlhodobej stratégie pre 

priemyselnú budúcnosť Európy práve konkurencieschopnosť. Na zvýšenie 

konkurencieschopnosti neexistuje žiadne jediné zázračné riešenie, ale skôr široké spektrum 

vzájomne sa posilňujúcich nástrojov – od investícií a verejného obstarávania po zručnosti, 

obchod, duševné vlastníctvo, inovácie a podporu MSP. 

Bez zosúladených verejných a súkromných investícií Európe hrozí, že nebude investovať alebo 

že bude nedostatočne investovať do kľúčových strategických hodnotových reťazcov, ako je 

kybernetická bezpečnosť, inteligentné zdravie, vodík, priemysel s nízkymi emisiami CO2, 

ekologické prepojené a autonómne vozidlá, priemyselný internet vecí, batérie 

a mikroelektronika. Okrem využívania finančných nástrojov EÚ by tieto investície mohli byť 

podporované osobitnými rámcami, ako sú dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. 

Strategické využívanie verejného obstarávania miestnymi, regionálnymi a vnútroštátnymi 

orgánmi je tiež základným nástrojom v oblasti investícií. Mojím cieľom bude transformovať 

verejné obstarávanie na strategický nástroj, ktorý bude slúžiť na dosiahnutie našich cieľov. 

Preto budem podporovať verejných obstarávateľov v celej EÚ. Konkrétne budem podporovať 

spájanie komunít na výmenu osvedčených postupov (napríklad veľkí nákupcovia – veľké mestá 
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v celej EÚ alebo špecialisti v zdravotníctve) s cieľom pomôcť im implementovať lepšie 

nákupné stratégie a lepšie fungovanie systémov verejného obstarávania. 

Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti Európanov v budúcnosti bude kľúčová aj ambiciózna 

stratégia v oblasti zručností. Len koordinovaná činnosť spájajúca Komisiu pod vedením 

Nicolasa Schmita, členských štátov, regiónov, priemyslu, systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy a odborových zväzov umožní priemyslu EÚ získať prístup k talentom 

a kvalifikovaným pracovníkom, ktoré potrebuje. 

Nezabúdajme, že významným nástrojom na posilnenie konkurencieschopnosti európskeho 

priemyslu stále bude dobre fungujúci jednotný trh, ktorý ponúka firmám prístup k veľkému 

a konkurenčnému trhu a odstraňuje prekážky, ktoré bránia rastu a inováciám. Mám v úmysle 

riešiť zostávajúce prekážky pre tovar a služby (vrátane digitálneho tovaru a digitálnych 

služieb), zlepšiť presadzovanie a vykonávanie právnych predpisov EÚ a zlepšiť realizáciu 

jednotného trhu v praxi prostredníctvom praktických nástrojov, ako je napríklad SOLVIT. 

Zavádzanie bezpečných produktov, postupov a technológií šetrných ku klíme 

V najbližších rokoch by nám prechod na digitálnu technológiu mal pomôcť aj pri dosahovaní 

našich cieľov v oblasti životného prostredia. V tejto súvislosti by sme mali zvážiť dva rozmery 

tejto politiky: 

- Prvý, využívanie digitálnych technológií na pomoc, aby sa iné priemyselné odvetvia 

stali ekologickejšími. Dobrým príkladom sú riešenia IKT, ktoré umožňujú stabilné 

a bezpečné elektrické siete bez emisií uhlíka. Medzi ďalšie príklady patria riešenia IKT 

pre inteligentnú mobilitu a logistiku alebo superpočítače a vysokovýkonné počítače na 

modelovanie a predpovedanie extrémnych výkyvov počasia. 

- Druhý, znižovanie uhlíkovej stopy odvetvia IKT, ktoré si bude vyžadovať kombináciu 

opatrení od lepšej recyklácie starých zariadení a dlhších životných cyklov produktov 

cez financovanie inovatívnych riešení pre energeticky účinnejšie dátové centrá až po 

lepšie využívanie pravidiel zeleného verejného obstarávania. 

Ďalšou prioritou bude urýchlenie dekarbonizácie energeticky náročných odvetví, ako sú 

oceliarsky a chemický priemysel, ako aj podrobné preskúmanie automobilového hodnotového 

reťazca. Práca v rámci skupiny na vysokej úrovni pre energeticky náročné odvetvia predstavuje 

pevný základ pre ďalšiu prácu. Budem pracovať na rozvoji klimaticky neutrálnych riešení 

a budem pomáhať financovať ich zavádzanie na trh. 

Únik uhlíka do tretích krajín 

Transformácia procesov na výrobu produktov šetrných ku klíme bude znamenať vývoj nových 

technológií a procesov, ktoré si budú vyžadovať značné investície. Produkty šetrné ku klíme 

budú v začiatkoch pravdepodobne drahšie než tradičné výrobky. Budeme stále zabezpečovať 

čo najvyššiu úroveň bezpečnosti týchto nových produktov, procesov a technológií. 

 

Skutočnosť, že na globálnej úrovni v politikách v oblasti klímy, najmä pokiaľ ide 

o stanovovanie cien uhlíka, nevládnu rovnaké podmienky, môže viesť k riziku úniku uhlíka. 

Prechodom na klimaticky neutrálnu EÚ sa otázka úniku uhlíka stáva relevantnejšou než 

kedykoľvek predtým. Komisia preto navrhne zavedenie uhlíkového cla, ktoré by mala byť 
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v plnom súlade s pravidlami WTO. Existuje niekoľko spôsobov, ako navrhnúť a zaviesť 

uhlíkové clo, a Komisia pod vedením dezignovaného komisára pre hospodárstvo Paola 

Gentiloniho starostlivo preskúma rôzne možnosti politiky. 

 

– Ako chcete (aj prostredníctvom pravidiel hospodárskej súťaže) podporovať európske 

spoločnosti a startupy v rozširovaní, raste či dokonca získavaní vedúceho postavenia vo 

svete? Budete uplatňovať politiku podpory priemyselných trhových lídrov EÚ? Ako 

v tejto súvislosti vnímate budúci vývoj antitrustových pravidiel a pravidiel štátnej 

pomoci? 

Odolné hospodárstvo závisí od prekvitajúcej kultúry začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov. 

Z dôkazov vyplýva, že majú veľký potenciál inovovať, vytvárať pracovné miesta a zvyšovať 

produktivitu v Európe. Poskytujú inovatívne riešenia na spoločenské výzvy a často sa usilujú 

fungovať udržateľným spôsobom – prinášajú nielen zisk svojim akcionárom, ale aj 

hospodárske, sociálne a environmentálne hodnoty zainteresovaným stranám vo svojom okolí. 

Tento prístup predstavuje konkurenčnú výhodu Európy. 

Z verejných konzultácií, ktoré sa uskutočnili v roku 2016, vyplynulo, že začínajúce podniky, 

ktoré sa chcú rozširovať, stále čelia mnohým právnym, regulačným a administratívnym 

prekážkam, najmä pri rozširovaní cez hranice. Problémy sa týkali najmä slabého financovania 

rizikového kapitálu, chýbajúceho skutočného digitálneho trhu, ale aj ťažkostí s prístupom na 

nové trhy a pri najímaní kvalifikovaných pracovníkov. 

Budem v rámci iniciatívy pre začínajúce a rozširujúce sa podniky, a najmä v rámci môjho 

portfólia pokračovať v práci na odstraňovaní regulačného zaťaženia a pretrvávajúcich prekážok 

na jednotnom trhu. Znižovanie byrokracie, aby mohli poskytovať cezhraničné služby, je prvou 

podmienkou rastu spoločností, a to aj vtedy, ak by sme mali v iných otázkach pokračovať 

v dosahovaní výrazného pokroku. Napríklad stanovenie rovnakých podmienok na celosvetovej 

úrovni, a to aj prostredníctvom odstránenia rušivých účinkov zahraničných dotácií a uzavretých 

trhov verejného obstarávania. Európskym začínajúcim podnikom by nemalo v ceste stáť 

27 rozdielnych „latiek regulácie“, ktoré musia preskakovať, a ak chceme mať domácich lídrov, 

potrebujeme spoločné pravidlá pre digitálne služby. 

Spravodlivá hospodárska súťaž na jednotnom trhu je hlavnou hnacou silou 

konkurencieschopnosti podnikov, pretože núti spoločnosti inovovať a investovať. Spravodlivá 

hospodárska súťaž sa zabezpečuje prostredníctvom našich pravidiel hospodárskej súťaže. Tie 

predstavujú aj účinný nástroj celosvetového rozsahu. Komisia vyhodnotí a preskúma svoje 

pravidlá hospodárskej súťaže pod vedením dezignovanej výkonnej podpredsedníčky pre 

Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerovej. 

 

– Akými opatreniami zabezpečíte, aby sa v rámci politiky EÚ v oblasti kozmického 

priestoru podporil vývoj a zavádzanie kozmických aplikácií a služieb na dolnom trhu, aby 

tak Únia mohla dobehnúť ďalších významných medzinárodných aktérov pri úsilí o rast 

a zabezpečenie európskej spoločnosti a hospodárstva? Podporíte v tejto súvislosti 

osobitné opatrenia zamerané na podporu výskumu a zavádzania špecifických technológií, 

napr. kvantových technológií, v kozmickom sektore? Ako si predstavujete „kľúčové 

prepojenie medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou“, o ktorom sa 

zmieňuje váš poverovací list, a aké opatrenia plánujete na zlepšenie tohto prepojenia? 
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Kozmický priestor 

Politiky v oblasti kozmického priestoru podporujú konkurencieschopnosť európskeho 

priemyslu prostredníctvom podnecovania inovácií. Vďaka programu Copernicus sa EÚ stáva 

celosvetovým lídrom v poskytovaní veľkých dát. Kombinácia dát z kozmického priestoru, 

digitálnych technológií a iných zdrojov dát otvára vo všetkých členských štátoch mnohé nové 

podnikateľské príležitosti. 

Kozmický priestor umožňuje realizáciu širokého spektra priemyselných a technologických 

činností. Pozitívne účinky presahovania z činností v kozmickom priestore podporujú vývoj 

v iných odvetviach (napr. digitálne obrazové snímače používané dnes v našich mobilných 

telefónoch boli vyvinuté na účely kozmickej aplikácie). Satelitné údaje a služby umožňujú 

vývoj nových produktov a služieb (napr. finančné transakcie využívajú časové pečiatky 

satelitnej navigácie, údaje získané pozorovaním Zeme pomáhajú posudzovať stav plodín 

a predpovedať úrodu, služba EGNOS zvyšuje bezpečnosť pristátí). Mnohé oblasti nášho 

hospodárstva od poľnohospodárstva, letectva, rybolovu, služieb riadenia núdzových situácií až 

po boj proti zmene klímy môžu využívať výhody plynúce z kozmického priestoru. 

Kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru je maximalizovať prínosy nášho 

vesmírneho programu pre európskych občanov. Naše opatrenia by preto mali byť dvojaké: 

1.vytvoriť ekosystém na podporu podnikateľov bez ohľadu na ich veľkosť, napríklad pomocou 

iniciatívy pre inovácie konkurencieschopných začínajúcich podnikov v oblasti kozmického 

priestoru (CASSINI), ktorej cieľom je rozšíriť „vesmírny ekosystém“, zvýšiť počet 

začínajúcich podnikov v oblasti kozmického priestoru v EÚ a prilákať viac súkromných 

investícií s cieľom tieto podniky rozšíriť, a 2. podporiť využívanie údajov a služieb, ktoré 

poskytujú zložky vesmírneho programu EÚ. 

Kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti kozmického priestoru je zabezpečiť, aby európski 

občania využívali technológie vytvorené v rámci nášho vesmírneho programu EÚ (Galileo, 

EGNOS, Copernicus), pričom jednou z mojich hlavných priorít bude podpora ďalšieho 

využívania služieb, ktoré ponúkajú. V súčasnosti existuje mnoho činností na podporu 

využívania európskych vesmírnych aplikácií a služieb. Chcela by som ich rozšíriť a posilniť, 

napríklad tým, že sa budem usilovať o to, aby sa archívy Copernicus stali strojovo 

vyhľadávateľnými so zreteľom na ich opakované používanie v záujme rozvoja v oblasti umelej 

inteligencie, integráciou väčšieho objemu produktov umožňujúcich analýzu satelitných údajov 

do verejného obstarávania EÚ pre tvorbu politík, posilnením štandardizácie aplikácií Galileo 

a EGNOS atď. Agentúra EÚ pre vesmírny program v Prahe bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 

zabezpečovaní širšieho trhového využívania údajov a služieb poskytovaných zložkami 

vesmírneho programu EÚ. 

Rozvoj vesmírnych programov navyše prispieva k vzniku nového ekosystému v nadväzujúcich 

odvetviach. Copernicus, Galileo a EGNOS podporujú prostredníctvom bezplatného 

poskytovania údajov a služieb vytváranie nových podnikateľských modelov a rozvoj 

disruptívnych inovácií podnikateľmi, MSP a začínajúcimi podnikmi. 

Kvantové technológie 

Vzhľadom na ústrednú úlohu dôvery v naše informačné systémy pre naše hospodárstvo 

a spoločnosť je nevyhnutné, aby Európa investovala do vývoja novej generácie kryptografie. 

Je to obzvlášť dôležité, keďže vieme, že je možné vytvoriť bezpečné spôsoby šifrovania 
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využitím kvantových vlastností (najmä kvantovej distribúcie kľúča). Prínos týchto metód by 

bol nadčasový, pretože by ich nebolo možné prelomiť. 

V nasledujúcom desaťročí budeme svedkami vývoja kľúčových technológií založených na 

kvantovej fyzike – od kvantovej komunikácie po kvantovú výpočtovú techniku a kvantovú 

metrológiu. Pre dlhodobú prosperitu a bezpečnosť Európy bude nevyhnutné, aby bola prítomná 

v hodnotových reťazcoch týchto technológií, keď vstúpia na trh. Na to bude Európa musieť 

premeniť svoju výnimočnosť vo výskume v oblasti kvantovej fyziky na komerčné využitie. 

Nedávno sa spustila nová hlavná iniciatíva s názvom „kvantová komunikačná infraštruktúra“ 

založená na koncepcii kvantovej distribúcie kľúča. V úzkej spolupráci s členskými štátmi 

Európskej vesmírnej agentúry hodlám pokračovať v jej realizácii. 

Prepojenia medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou 

Kozmický priestor predstavuje pre Európu strategické aktívum. Je to priemyselná otázku, ako 

aj otázka strategickej autonómie EÚ. Skutočne existuje „kľúčové prepojenie medzi kozmickým 

priestorom, obranou a bezpečnosťou“. 

Kozmický priestor nám umožňuje byť v bezpečí. Aktéri v oblasti obrany sa spoliehajú aj na 

služby súvisiace s vesmírom, ako je globálne určovanie polohy, satelitná komunikácia alebo 

sledovanie vesmíru. Vesmírne a obranné technológie a ich priemyselná základňa sa v EÚ do 

veľkej miery prekrývajú. Na to, aby si udržali odborné znalosti a priemyselné kapacity, si 

vyžadujú verejné výdavky na výskum a vývoj. Obranné aj vesmírne odvetvia čelia 

bezprecedentnej celosvetovej konkurencii a veľkým technologickým výzvam súvisiacim 

s vývinom najmodernejších technológií (robotika, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť 

atď.). Snahou o synergiu a vzájomné obohacovanie medzi týmito odvetviami sa v programoch 

EÚ usilujeme o efektívnejšie využívanie zdrojov a technológií. 

Kozmický priestor je dôležitým nástrojom pre aktérov v oblasti bezpečnosti, ako je armáda, 

polícia, civilná ochrana, subjekty riadiace núdzové situácie, aktéri v oblasti riadenia hraníc atď. 

Existujúce vesmírne programy Galileo a Copernicus už zahŕňajú služby súvisiace 

s bezpečnosťou, ako sú bezpečnostné a tiesňové služby programu Copernicus, a najmä verejná 

regulovaná služba Galileo, ktorú môžu využívať vlády pre tiesňové služby, operácie na 

udržiavanie mieru a krízové riadenie. Budem členské štáty podporovať pri náraste miery 

využívania týchto služieb. 

V ďalšom viacročnom finančnom rámci (VFR 2021 – 2027) budú vládne satelitné komunikácie 

zaisťovať zabezpečenú satelitnú komunikáciu pre aktérov v oblasti bezpečnosti. 

V rámci Európskeho obranného fondu budeme naďalej určovať priority so zreteľom na 

zlepšenie kľúčového prepojenia medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou. 

Mohlo by to zahŕňať spôsobilosti získavania informácií o situácii v kozmickom priestore 

a včasného varovania, ako aj spôsobilosti určovania polohy, navigácie, určovania času 

a satelitnej komunikácie. 

Zlepšenie prepojenia medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou neznamená, že 

EÚ bude meniť civilný rozmer investícií EÚ v kozmickom priestore. Civilná povaha investícií 

EÚ sa zachová a prehĺbi s cieľom plne využívať výhody, ktoré vesmírne technológie a služby 

poskytujú pre inteligentný rast a každodenný blahobyt občanov prostredníctvom širokej škály 

vesmírnych aplikácií. 
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– Zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach deklarovala zámer posilniť 

Európsky obranný fond v záujme podpory výskumu a rozvoja spôsobilostí. Aké 

konkrétne opatrenia, a to aj finančného charakteru, zamýšľate prijať na posilnenie tohto 

fondu? Ako plánujete zabezpečiť, aby sa z fondu podporovala spolupráca spoločností 

a krajín v celej Únii a pomohlo sa vytváraniu nových sietí spolupráce, aj za účasti MSP? 

Európsky obranný fond je naplánovaný tak, že bude dôležitým hnacím motorom pre fungovanie 

vnútorného trhu v oblasti obrany. Mojou prvou výzvou bude zabezpečiť, aby Rada a Parlament 

súhlasili s financovaním tohto nového nástroja. 

Mojou druhou výzvou bude zabezpečiť jeho úspešnú implementáciu – počnúc vypracovaním 

koherentnej a strategickej vízie o opatreniach, ktoré sa majú financovať z Európskeho 

obranného fondu. Tento fond potrebuje prilákať projekty, ktoré v budúcnosti prispejú 

k strategickej autonómii Európy. Hodlám strategicky riadiť priority financovania. Samozrejme, 

že o tejto diskusii budem podrobne informovať Európsky parlament. 

Mojou treťou výzvou bude zabezpečiť súlad s ostatnými iniciatívami EÚ v oblasti obrany, ako 

je stála štruktúrovaná spolupráca v oblasti obrany (PESCO) a plán rozvoja spôsobilostí (CDP), 

za ktoré zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku/podpredseda Josep Borrell. Podobne ako v prípade pilotného programu v medziach 

súčasného viacročného finančného rámca (Program rozvoja európskeho obranného priemyslu) 

sa v nariadení o ERF počíta s 10 % bonusom pre vybrané projekty, ktoré sa vykonávajú aj 

v rámci spolupráce PESCO. Tento významný stimul poukazuje na náš záväzok týkajúci sa 

súdržnosti v oblasti obrany. 

Po štvrté, budem vykonávať starostlivý dohľad nad implementáciou ERF, najmä pokiaľ ide 

o účasť malých a stredných podnikov, ale aj iných spoločností, ktoré sú v sektore obrany nové. 

Na podporu účasti MSP v konzorciu s veľkými spoločnosťami sa plánuje dodatočné 

financovanie. Takisto chcem preskúmať a využiť synergiu medzi občianskymi a odvetvovými 

politikami (vrátane politiky v oblasti kozmického priestoru) a obrannými politikami. 

Mali by sa v plnej miere využívať ďalšie legislatívne nástroje zamerané na posilňovanie 

vnútorného trhu s obrannými zariadeniami. Týka sa to smernice o obstarávaní v oblasti obrany 

a smernice o transferoch výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ. Chcem, aby sa tieto 

právne predpisy stali účinnejšími a aby ich členské štáty v plnej miere uplatňovali jednotným 

spôsobom. 

– Okrem toho, ako zabezpečíte úplné a účinné vykonávanie existujúcich právnych 

predpisov v rámci svojho portfólia, najmä v záujme dosiahnutia digitálneho jednotného 

trhu? Aké konkrétne prostriedky a opatrenia budete uplatňovať na zabezpečenie 

vykonávania a presadzovania acquis EÚ členskými štátmi? 

Jednou z mojich hlavných priorít bude správne vykonávanie a uplatňovanie pravidiel 

jednotného trhu. Jednotný trh je založený na dohodnutých pravidlách: jednotný trh, či už 

digitálny alebo tradičný, bude fungovať len vtedy, keď sa tieto pravidlá budú dodržiavať. 

Ambiciózne vykonávanie dohodnutých pravidiel poskytuje významný potenciál z hľadiska 

dodatočných pracovných miest a rastu, ktorý sa len pri smernici o službách odhaduje na 1,6 % 

HDP EÚ. 

Predchádzajúca Komisia prijala v oblasti digitálneho jednotného trhu 28 legislatívnych 

nástrojov. Je mimoriadne dôležité, aby sa tieto nové právne akty v plnej miere vykonávali 
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a presadzovali. Európske spoločnosti a občania musia mať možnosť využívať všetky výhody 

plynúce z tohto nového rámca bez ohľadu na to, či ide o ukončenie neopodstatneného 

geografického blokovania, autorské práva, audiovizuálne mediálne služby, voľný tok iných ako 

osobných údajov alebo posilnenú kybernetickú bezpečnosť. 

Hoci Komisia a členské štáty majú v súvislosti s vykonávaním a presadzovaním právnych 

predpisov EÚ odlišné úlohy, zabezpečovanie, aby sa právo EÚ plne a účinne uplatňovalo 

v praxi, je ich spoločnou zodpovednosťou. Do tohto procesu by mali byť podľa potreby 

zapojené aj zainteresované strany, ako sú občania, podniky a verejné orgány. Usmernenie 

týkajúce sa kolaboratívneho hospodárstva, ktoré Komisia vypracovala v spolupráci s členskými 

štátmi a zainteresovanými stranami, je jedným z príkladov takejto spoločnej snahy o zlepšenie 

uplatňovania práva EÚ v konkrétnom kontexte. Ďalším príkladom sú najlepšie postupy, ktoré 

Komisia identifikovala v spolupráci s členskými štátmi v oblasti regulácie maloobchodných 

služieb. 

Moje útvary budú poskytovať plnú podporu členským štátom a zainteresovaným stranám na to, 

aby zabezpečili jednotné uplatňovanie novoprijatých právnych predpisov EÚ. Jedným 

z dobrých príkladov je nové nariadenie o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre 

komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (P2B), prvé horizontálne 

nariadenie týkajúce sa online platforiem. Jeho primerané povinnosti sa musia vhodne 

uplatňovať a presadzovať tak, aby ich pozitívne účinky na európske platformové hospodárstvo 

mohli v plnom rozsahu dosiahnuť svoj potenciál a skutočne vytvoriť prostredie dôvery, 

spravodlivosti a transparentnosti. Pokiaľ ide o neopodstatnené geografické blokovanie, budeme 

naďalej poskytovať pomoc vnútroštátnym orgánom zapojeným do uplatňovania nariadenia 

o geografickom blokovaní. To znamená, že ďalšou závažnou záležitosťou bude funkčnosť 

nedávno schválenej jednotnej digitálnej brány: vyžaduje si intenzívnu spoluprácu medzi 

Komisiou a členskými štátmi a zahŕňa mnoho rôznych správnych orgánov na národnej, 

regionálnej aj miestnej úrovni. 

V prípadoch, keď existujú jasné signály, že pravidlá sa neuspokojivo vykonávajú alebo 

presadzujú, či už zo strany trhu alebo z iného dôvodu, nebudem váhať konať, aby sa začali 

dodržiavať. Komisia je strážkyňou zmlúv EÚ a ako taká musí podniknúť právne kroky na 

presadzovanie práva, keď to považuje za potrebné a vhodné. 

 

2. Ako spolu s vašimi útvarmi zabezpečíte účinnú koordináciu s ďalšími komisármi, 

ktorých politické oblasti majú dosah na vaše portfólio alebo sú ním ovplyvnené, najmä 

s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek a výkonným 

podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí? Ako osobne 

zabezpečíte vysokú kvalitu legislatívnych návrhov, úplnú transparentnosť lobistických 

aktivít (zameraných na vás a vaše útvary) a dôsledné a vyvážené konzultácie so všetkými 

zainteresovanými stranami s prihliadnutím aj na potrebu vykonať dôkladné posúdenia 

vplyvu, najmä pokiaľ ide o vplyv všetkých navrhovaných právnych predpisov na malé 

a stredné podniky? 

Spolupráca medzi rôznymi oblasťami politiky 

Ako členka kolégia budem úzko spolupracovať so všetkými príslušnými kolegami, aby sme 

splnili politické priority stanovené v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky. 

Vzhľadom na prierezovú povahu portfólia jednotného trhu budem úzko spolupracovať 

s mnohými členmi kolégia, ktorí budú do tejto oblasti zapojení. 
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Budem napríklad úzko spolupracovať s dezignovanou výkonnou podpredsedníčkou pre Európu 

pripravenú na digitálny vek a dezignovaným výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, 

ktoré pracuje v prospech ľudí, s cieľom vypracovať novú dlhodobú stratégiu priemyselnej 

budúcnosti EÚ. Bude to integrovaná stratégia zabezpečujúca súdržnosť a synergiu medzi 

rôznymi politikami, ktoré zahŕňajú všetky aspekty ovplyvňujúce priemysel a jeho 

konkurencieschopnosť, či už interne, na jednotnom trhu alebo externe. Budeme musieť 

zmobilizovať všetky naše politiky a nástroje od investícií a verejného obstarávania po obchod, 

zručnosti, inovácie a podporu malých a stredných podnikov (MSP), do čoho sa zapoja mnohí 

členovia kolégia. Mnohí kolegovia sa pri vypracúvaní stratégie pre MSP ohlásenej zvolenou 

predsedníčkou podobne zapoja do rôznych aspektov tejto celostnej stratégie. 

Na príprave kľúčových iniciatív v digitálnej oblasti, ako je akt o digitálnych službách 

a európsky rámec pre umelú inteligenciu, budem pracovať pod vedením dezignovanej výkonnej 

podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek. 

Ďalšou výzvou bude zabezpečiť súlad s ostatnými iniciatívami EÚ v oblasti obrany, ako je stála 

štruktúrovaná spolupráca v oblasti obrany (PESCO) a plán rozvoja spôsobilostí, za ktoré 

zodpovedá vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredseda 

Josep Borrell. 

Lepšia právna regulácia 

Budem konať v plnom súlade s ustanoveniami programu Komisie REFIT a s usmerneniami 

o lepšej právnej regulácii. Som osobne presvedčená, že väčší dôraz na transparentnosť, dôkazy 

a inkluzívnosť by mal pri posilňovaní legitímnosti činnosti EÚ zohrávať kľúčovú úlohu. Preto 

zabezpečím, aby moje útvary pokračovali: 

- v transparentnom informovaní poslancov EP a verejnosti o nadchádzajúcich 

iniciatívach, 

- vo vyhodnotení výsledkov existujúcich právnych predpisov pred tým, než navrhnú nové 

pravidlá, 

- v pravidelných konzultáciách s poslancami EP, zástupcami členských štátov a všetkými 

zainteresovanými stranami, 

- v transparentnom podávaním správ o každej získanej spätnej väzbe a 

- vo vykonávaní dôkladného posudzovania vplyvu, ktoré bude systematicky skúmať 

výbor pre kontrolu regulácie. 

Pokiaľ ide o zásadnú otázku transparentnosti, moje útvary budú spolu so mnou dôsledne 

využívať register transparentnosti vždy, keď s nami budú konzultovať zainteresované strany, 

a vždy, keď to bude možné, budeme poskytovať verejnosti prístup k dokumentom. 

Vplyv všetkých navrhovaných právnych predpisov na MSP 

Som presvedčená, že treba vyvinúť úsilie na to, aby sa zabránilo neprimeranému zaťaženiu 

MSP. Preto zabezpečím, aby moje útvary pri vykonávaní posudzovania vplyvu uplatňovali 

zásady testu MSP. Spätná väzba od MSP, najmä prostredníctvom siete vyslancov pre MSP, 

bude navyše tvoriť významnú súčasť ex post hodnotenia. 
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3. Ako vy a vaše útvary zabezpečíte posilnenú spoluprácu s výborom ITRE? Aké 

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

s plánovanými legislatívnymi a ďalšími významnými iniciatívami včas a proaktívne 

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

legislatívnych a nelegislatívnych postupov, ako mu budete poskytovať všetky potrebné 

informácie týkajúce sa prípravy legislatívnych, delegovaných a vykonávacích aktov už 

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

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

medzinárodných dohôd vo vašej oblasti politiky? 

Ako bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu prikladám najväčší možný význam budovaniu 

vzťahov medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom na základe spolupráce, dôvery 

a transparentnosti. 

V tomto duchu budem spolupracovať s Európskym parlamentom a príslušnými výbormi 

vrátane výboru ITRE vo všetkých fázach procesu tvorby politiky a politického dialógu, a to pri 

legislatívnych aj nelegislatívnych postupoch. 

Hodlám pravidelne informovať členov výboru, najmä koordinátorov a spravodajcov pre spis, 

o príslušných legislatívnych návrhoch a úzko s vami úzko spolupracovať počas celého 

legislatívneho procesu od návrhu politiky po konečnú dohodu v duchu otvorenosti 

a spolupráce. V súlade s politickými usmerneniami zvolenej predsedníčky budem k dispozícii, 

pokiaľ ide o účasť na príslušných schôdzach výborov a na diskusných trialógoch. Budem dbať 

na to, aby parlamentné výbory boli zapojené do každého významného vývoja v mojej 

pôsobnosti. 

Rovnako budem podporovať moje útvary, aby aktívne spolupracovali s členmi príslušných 

parlamentných výborov vo všetkých fázach legislatívneho procesu. 

Som pevne odhodlaná plne vykonávať ustanovenia Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 

tvorbe práva, ktorá stelesňuje našu spoločnú zodpovednosť za poskytovanie kvalitných 

právnych predpisov Únie založených na zásadách lepšej regulácie, transparentnosti 

a spolupráce počas celého legislatívneho cyklu. 

Náš vzťah by mal byť založený na obojsmernom toku informácií a vzájomnej pomoci. 

Zabezpečím najmä pravidelnú výmenu informácií so všetkými príslušnými parlamentnými 

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

na bilaterálne stretnutia. Takisto sa postarám, aby bol v oblastiach v mojej kompetencii 

Európsky parlament pravidelne informovaný, najmä pred významnými udalosťami 

a v kľúčových etapách medzinárodných zmlúv.  

Otázky Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

1. Rozdrobenosť jednotného trhu je výzvou pre spotrebiteľov aj pre podniky. Aké 

dlhodobé opatrenia/nástroje navrhujete na posilnenie vnútorného trhu a zabezpečenie 

toho, aby sa existujúce pravidlá riadne a včas vykonávali a presadzovali, čím sa podporí 

konkurencieschopnosť európskych podnikov a prinesú konkrétne výhody 

spotrebiteľom? Ako by ste vzhľadom na potrebu rovnováhy medzi ochranou spotrebiteľa 
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a zjednodušením v prospech podnikov riešili regulačnú zložitosť a neodôvodnené 

vnútroštátne regulačné aj neregulačné prekážky na vnútornom trhu? 

Jednotný trh sa na to, aby v plnej miere mohol využiť svoj potenciál, musí neustále vyvíjať 

a prispôsobovať výzvam, ako sú zmena klímy, digitálna revolúcia, globalizácia alebo 

demografické zmeny. Považujem ho za významný nástroj na vytvorenie hospodárstva, ktoré 

pracuje v prospech všetkých: podnikov, spotrebiteľov aj zamestnancov. 

Jednotný trh musí umožniť európskym podnikom, najmä mikropodnikom, malým a stredným 

podnikom (MSP), využívať úspory z rozsahu, aby mohli rásť a budovať svoju globálnu 

konkurencieschopnosť. 

Obchod s tovarom v rámci EÚ predstavuje 64 % celkového obchodu EÚ s tovarom. 

Nevyhovujúce výrobky na trhu nielen ohrozujú spotrebiteľov, ale tiež narúšajú rovnaké 

podmienky pre podniky vrátane MSP. Posilnenie dohľadu nad trhom považujem za jednu 

z mojich hlavných priorít. Hodlám pokračovať v otvorenom dialógu s našimi partnermi 

z odvetvia s cieľom zaistiť, aby harmonizované normy zabezpečovali jednoduchý a úplný 

prístup na trh. 

Sektor služieb predstavuje 71 % HDP EÚ a 69 % zamestnanosti v EÚ. Jednotný trh v oblasti 

služieb je však stále nedostatočne rozvinutý: obchod so službami v rámci EÚ predstavuje len 

jednu tretinu obchodu s tovarom v rámci EÚ. Zložité dodávateľské reťazce tovaru zároveň 

čoraz viac závisia od služieb („servitizácia“) a digitalizácia vedie k novým podnikateľským 

modelom poskytovania služieb. Lepšie integrované trhy služieb teda pomáhajú celému 

hospodárstvu. Budem sa preto usilovať o hlbšiu integráciu jednotného trhu aj pre služby. To 

zahŕňa zabezpečovanie lepšieho vykonávania smernice o službách. 

Bude nesmierne dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľa 

a zjednodušenými postupmi pre podniky. Teším sa na úzku spoluprácu s ostatnými členmi 

kolégia, najmä s dezignovaným komisárom pre spravodlivosť, aby sme zabezpečili potrebnú 

koordináciu. 

Stále existujú bariéry brániace riadnemu fungovaniu jednotného trhu a vynárajú sa nové 

prekážky. Existencia a fungovanie jednotného trhu v praxi je spoločnou zodpovednosťou 

Komisie a členských štátov. Zaväzujem sa podporovať členské štáty v snahách o zlepšovanie 

ich schopnosti presadzovať právo EÚ. Domnievam sa, že v súlade so zásadou subsidiarity sa 

dá robiť viac na úrovni členských štátov, rýchlejšie a bližšie k občanom a podnikom. Na 

dosiahnutie tohto cieľa mám v pláne úzko spolupracovať s členskými štátmi. V prípade potreby 

sa však nebudem vyhýbať prijímaniu opatrení na presadzovanie práva. 

 

2. S akými opatreniami počítate v oblasti voľného pohybu tovaru, a to aj so zreteľom na 

nedávno prijaté právne predpisy o vzájomnom uznávaní a dohľade nad trhom 

s výrobkami? Ako v tomto smere plánujete zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ 

vyhovovali potrebám digitálneho veku, ťažili z výhod technického pokroku v digitalizácii 

a riešili jeho výzvy, napríklad v súvislosti s umelou inteligenciou, a zároveň predchádzali 

uvedeniu nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov do obehu na trhu EÚ, 

poskytovali v tejto súvislosti spotrebiteľom vyčerpávajúce informácie a zabezpečovali 

podnikom rovnaké podmienky? 
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Nariadením o vzájomnom uznávaní sa zabezpečí, aby podniky a spotrebitelia mali jednoduchý 

prístup k relevantným informáciám o vnútroštátnych pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ich 

výrobky. Nariadením o dohľade nad trhom a súlade výrobkov sa modernizuje presadzovanie 

právnych predpisov, rieši sa ním problematika výrobkov predávané online a zlepšuje sa 

spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva. 

Pre jednotný trh s tovarom je to dôležitý krok vpred. Nevyhovujúce výrobky sú nebezpečné pre 

spotrebiteľov, a tiež narúšajú rovnaké podmienky pre podniky vrátane MSP. 32 % hračiek, 

58 % elektroniky, 47 % stavebných výrobkov alebo 40 % osobných ochranných prostriedkov, 

ktoré prešli kontrolami, ešte v roku 2017 nespĺňalo požiadavky EÚ na bezpečnosť alebo na 

informácie pre spotrebiteľov. Som presvedčená, že novoprijatý balík návrhov o výrobkoch je 

výrazným krokom vpred. V oblasti dohľadu nad trhom podporím zriadenie siete EÚ pre súlad 

výrobkov s cieľom zlepšovať spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi, ponúkať im 

budovanie kapacít a organizovať celoeurópske akcie zamerané na dohľad. 

Budem pracovať spolu s členskými štátmi s cieľom lepšie uplatňovať zásadu vzájomného 

uznávania. Podniky budú navyše môcť využívať alternatívny postup na riešenie problémov na 

základe siete SOLVIT, podľa ktorého si centrá siete SOLVIT môžu vyžiadať stanovisko 

Komisie. 

Umelá inteligencia nám môže byť prínosná v mnohých odvetviach hospodárstva, ako je 

zdravotníctvo, doprava, komunikácia a vzdelávanie. Preto je naším zámerom v prvých 100 

dňoch novej Komisie predložiť návrhy rozvíjajúce európsky prístup k umelej inteligencii. 

Naším cieľom je podporovať používanie aplikácií umelej inteligencie. Musíme zabezpečiť, aby 

sa jej zavádzanie do výrobkov a služieb vykonávalo v plnom súlade so základnými právami 

a aby fungovala dôveryhodne (zákonne, eticky a spoľahlivo) na celom jednotnom trhu. Tento 

prístup musí obsahovať regulačnú jednoznačnosť, vzbudzovať dôveru a stimulovať investície 

do európskeho priemyslu. Mal by zlepšiť vývoj a využívanie umelej inteligencie v Únii 

a zároveň chrániť inovačnú kapacitu Európy. Ako súčasť nášho celkového rámca pre umelú 

inteligenciu zabezpečíme, že spotrebitelia disponujú rovnakou úrovňou ochrany bez ohľadu na 

to, či používajú tradičné alebo inteligentné, digitalizované výrobky (napr. inteligentná 

chladnička, inteligentné hodinky, virtuálny asistent riadený hlasom). 

Vzhľadom na zložitosť tejto problematiky by boli potrebné rozsiahle a dôkladné konzultácie so 

všetkými zainteresovanými stranami vrátane tých, ktoré sa zúčastnili pilotného projektu 

týkajúceho sa zavádzania etických usmernení vypracovaných expertnou skupinou na vysokej 

úrovni. Každá legislatívna iniciatíva v tejto oblasti sa preto bude riadiť dôkladnou analýzou 

založenou na dôkazoch a jej súčasťou bude inkluzívny dialóg so zainteresovanými stranami. 

Budeme pozorne sledovať jej vplyv vo všetkých oblastiach a zabezpečíme, aby naše nové 

pravidlá boli cielené, primerané a ľahko splniteľné, a to bez vytvárania zbytočnej byrokracie. 

Posilňovanie kybernetickej bezpečnosti digitálnych produktov má mimoriadny význam, pokiaľ 

ide o prepojené zariadenia (internet vecí), pretože na trh sa uvádzajú miliardy takýchto 

zariadení. Ak je všetko prepojené, jeden incident môže ovplyvniť celý systém a môže viesť 

k vážnym hospodárskym a sociálnym následkom. Plánujem nadviazať na akt o kybernetickej 

bezpečnosti a zaviesť systémy certifikácie kybernetickej bezpečnosti v prioritných oblastiach, 

ako sú napríklad 5G, cloud a prepojené zariadenia. V úzkej spolupráci s príslušnými 

zainteresovanými stranami, Agentúrou EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a členskými 

štátmi bezodkladne preskúmam potrebu povinnej certifikácie pre určité kategórie výrobkov, 

a to v súlade s ustanoveniami aktu o kybernetickej bezpečnosti. Keď sa bližšie pozrieme na náš 



 

27 
 

rámec v oblasti duševného vlastníctva, posúdim, či je naďalej koherentný, vhodný pre digitálny 

vek a či prispieva k našej konkurencieschopnosti. 

3. Aké konkrétne politické iniciatívy a opatrenia na presadzovanie navrhnete na zlepšenie 

jednotného trhu so službami vrátane odborných služieb a kvalifikácií, služieb 

kolaboratívneho hospodárstva, verejných služieb a obstarávania, najmä vzhľadom na 

príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie, s cieľom znížiť neodôvodnenú 

administratívnu záťaž, podporovať podnikanie a zabezpečiť, aby bol európsky sektor 

služieb v nadchádzajúcich desaťročiach globálne konkurencieschopný? Keďže európska 

produktivita a rast sú výrazne naviazané na sektor služieb, akými ambicióznymi 

opatreniami podporíte voľný pohyb digitálnych služieb a vývoj spoľahlivých služieb na 

báze umelej inteligencie? 

Zlepšenie fungovania jednotného trhu v službách, ktoré sú zďaleka najväčšou časťou 

hospodárstva EÚ, ponúka veľký potenciál pre vytváranie ďalších pracovných miest, rast 

a silnejšiu Európu. Chcem, aby jednotný trh EÚ v oblasti služieb tento potenciál naplnil, aby sa 

prispôsobil modernému hospodárstvu, a aby sa zároveň rešpektovali naše sociálne modely. 

Zameriam sa na tie oblasti, kde EÚ môže priniesť pridanú hodnotu a podstatné zlepšenie. 

Po prvé, máme viacero existujúcich nástrojov na uľahčenie fungovania jednotného trhu 

v oblasti služieb vrátane voľného pohybu odborníkov. Zabezpečím, aby tieto nástroje, najmä 

smernica o službách a smernica o uznávaní odborných kvalifikácií, mohli plne zohrávať svoju 

úlohu. Bude si to vyžadovať výraznejšie zapojenie členských štátov. Preto hodlám rozvíjať 

a zintenzívniť partnerstvo s členskými štátmi v záujme lepšieho vykonávania existujúcich 

pravidiel. 

Budem sa usilovať zabezpečiť, aby sa nedávno prijatá smernica o teste proporcionality 

ambiciózne transponovala a plne uplatňovala a aby sa rovnako vykonávalo a plne uplatňovalo 

aj nariadenie o jednotnej digitálnej bráne. Tieto nástroje nadväzujú na partnerstvo medzi 

členskými štátmi a Komisiou v záujme spolupráce na lepšom vykonávaní pravidiel jednotného 

trhu. 

Budem stále zlepšovať uznávanie odborných kvalifikácií, a to najmä používaním digitálnych 

nástrojov, ako je napríklad európsky profesijný preukaz, čo je plne elektronický postup pre 

cezhraničné uznávanie odborných kvalifikácií. Hoci sa v súčasnosti uplatňuje len na 

obmedzený počet povolaní, spätná väzba bola pozitívna. Vzhľadom na tento potenciál sme 

pripravení spolupracovať s členskými štátmi a profesiami na ďalšom rozširovaní jeho 

využívania. 

Po druhé, obchod prostredníctvom online platforiem sa stal kľúčovou súčasťou hospodárstva 

EÚ. Viac než 1 milión podnikov EÚ obchoduje prostredníctvom online platforiem. Zároveň 

musíme zabezpečiť, aby najmä najväčší aktéri v tomto odvetví nezneužívali pravidlá ani väčšiu 

závislosť podnikov, najmä MSP, od týchto služieb. Predchádzajúca Komisia podnikla v tomto 

smere podstatné kroky, a to aj prostredníctvom nedávno prijatého nariadenia o vzťahoch medzi 

platformami a podnikmi, prvej celosvetovej regulácie online platforiem. Účinné presadzovanie 

tohto nariadenia budem považovať za prioritu. 

Prostredníctvom aktu o digitálnych službách chcem konsolidovať jednotný trh pre voľný pohyb 

a slobodné poskytovanie digitálnych služieb v Únii. Tým sa budú harmonizovaným spôsobom 

riešiť výzvy týkajúce sa celej EÚ, ako napríklad boj proti nezákonnému obsahu na internete, 

poskytovanie potrebnej zrozumiteľnosti a predvídateľnosti právneho prostredia 
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a zodpovednosti, ktoré možno primerane uložiť príslušným poskytovateľom online služieb. 

Digitálne služby presahujú hranice – na európskej úrovni je preto dôležité vyhnúť sa 

fragmentácii a vytváraniu množstva vnútroštátnych predpisov. To pomôže rozvoju európskych 

platforiem a digitálnych služieb, ako sú napríklad služby cloudovej infraštruktúry alebo služby 

webového servera. 

Po tretie, spotrebitelia v EÚ prejavujú veľký záujem o kolaboratívne hospodárstvo, ktoré 

vytvára mnoho príležitostí pre občanov, podnikateľov aj spotrebiteľov. Táto situácia nastoľuje 

aj dôležité otázky v oblastiach politiky a obavy v súvislosti s pracovnými podmienkami, 

presadzovaním existujúcich pravidiel a ochranou cieľov verejného záujmu. Budem sa usilovať 

zabezpečiť, aby sa kolaboratívne hospodárstvo rozvíjalo udržateľne a zodpovedne. 

Je nevyhnutné mať pevný regulačný rámec pre umelú inteligenciu, ktorý zaručuje, že vývoj 

a zavádzanie systémov umelej inteligencie do výrobkoch a služieb sa uskutočňuje pri plnom 

dodržiavaní základných práv a funguje dôveryhodne (zákonne, eticky a spoľahlivo) na celom 

jednotnom trhu EÚ. Takýmto prístupom sa zaistí regulačná jednoznačnosť, vzbudí sa dôvera, 

vytvorí sa konkurenčná výhoda a budú sa stimulovať investície do európskeho priemyslu. 

Tento rámec pre umelú inteligenciu posilní a doplní komplexný súbor právnych predpisov 

v oblasti bezpečnosti, ktoré EÚ v súčasnosti má. Keďže umelá inteligencia bude čoraz viac 

prepojená so všetkými ostatnými digitálnymi technológiami, ktoré budú postupne čoraz viac 

integrované do všetkých druhov hospodárskych činností a služieb, regulačné cezhraničné 

prekážky v oblasti umelej inteligencie by mohli potenciálne vážne narušiť celý jednotný trh. 

Preto je nevyhnutné, aby európska politika v oblasti umelej inteligencie predchádzala zbytočne 

fragmentovanému prístupu. 

Pokiaľ ide o digitálnu transformáciu verejných služieb, využijem všetky dostupné nástroje na 

európskej úrovni na to, aby sme pomohli tomu, aby sa vnútroštátne, miestne a regionálne 

orgány verejnej správy v celej Európe stali inkluzívnejšími, konkurencieschopnejšími a aby sa 

zameriavali na občanov. Musíme rozšíriť naše výsledky za posledné roky na odvetvia, kde budú 

existovať významné výhody pre európskych občanov (napríklad v oblasti digitálneho 

zdravotníctva), čo by zahŕňalo prácu s príslušnými členmi kolégia. 

A napokon, v záujme väčšej konkurencieschopnosti a transparentnosti verejného sektora na 

jednotnom trhu sa digitálna transformácia verejného obstarávania stane prioritou. Na trhu 

verejného obstarávania existuje veľký potenciál: odhadovaná hodnota verejného obstarávania 

EÚ je približne 2 bilióny EUR ročne, čo predstavuje 14 % HDP EÚ. Budem preto podporovať 

verejných obstarávateľov v celej EÚ. Konkrétne budem podporovať spájanie komunít na 

výmenu osvedčených postupov (napríklad veľkí nákupcovia – veľké mestá v celej EÚ alebo 

špecialisti v zdravotníctve) s cieľom pomôcť im implementovať lepšie nákupné stratégie 

a lepšie fungovanie systémov verejného obstarávania. 


