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

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

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

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

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

ho budete začleňovať do všetkých oblastí politiky svojho portfólia? 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

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

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

 

 

Moje vypočutie v Európskom parlamente v októbri 2014 bolo nezabudnuteľnou skúsenosťou 

– odvtedy som ho zvykla opisovať ako 3-hodinovú ústnu skúšku z celej učebnej osnovy, ako 

aj z iných oblastí. Vypočutia sú dôležité, pretože ich charakterizuje jedinečnosť toho, čo sme 

spoločne vytvorili: demokratický systém, v rámci ktorého môžu voliči v celej Európe voliť 

svojho kandidáta, aby ich zastupoval v Európskom parlamente. A ide aj o ubezpečenie, že 

osoby ako ja, ktoré si nevybrali voliči, ale boli vymenované za členov Komisie vládou svojho 

štátu, ešte musí preveriť a prijať Európsky parlament. 

 

V politike som začala pôsobiť pred viac ako 30 rokmi. Vždy som sa snažila umožniť ľuďom 

žiť svoj život podľa vlastného uváženia a pritom rešpektovať to isté právo u ostatných. Žiť 

v spoločnosti, v ktorej môžeme ako jednotlivci realizovať svoje sny. V spoločnosti, v ktorej sa 

spolu usilujeme vybudovať lepší svet. 

 

Dostala som výsadu pracovať v úlohe komisárky pre hospodársku súťaž. Pravidlá 

hospodárskej súťaže podľa mňa nie sú zavedené preto, že si myslíme, že hospodárska súťaž je 

dobrá sama osebe. Pravidlá hospodárskej súťaže majú zabezpečiť, aby trh slúžil 

spotrebiteľovi/zákazníkovi a aby sa zaručilo, že všetky podniky budú mať rovnakú príležitosť 

uspieť. Ide o jeden kus skladačky, ktorý nám umožní spraviť z našej spoločnosti lepšie miesto 

na život. 

 

Tento cieľ ma ako političku zároveň motivuje. Podľa mojich skúseností je možné dosiahnuť 

ciele iba prostredníctvom tímovej práce, čo platí aj pre európsku časť našej demokracie. 

Parlament, Rada a Komisia majú odlišné úlohy, ale musíme spolupracovať ako tím. Budem sa 

naďalej snažiť pracovať v Komisii s presvedčením, ktoré ma sprevádzalo v každodennej práci 

s pravidlami hospodárskej súťaže posledných takmer päť rokov: starať sa o to, aby sme si 
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mohli vybrať. Vybrať si lepšiu cenu alebo širší sortiment výrobkov. Vybrať si lepšiu kvalitu 

bez ohľadu na to, čo to pre nás znamená – či už ide o spoľahlivejšie auto alebo sociálnu sieť, 

ktorá lepšie chráni naše osobné údaje. Svojou prácou – t. j. presadzovaním pravidiel 

hospodárskej súťaže zakotvených v našej Zmluve – prispievame k tomu, aby bola Európa 

spravodlivejším miestom na život. 

 

Naďalej sa budem usilovať plniť základný sľub: že s malými sa bude zaobchádzať rovnako 

ako s veľkými, aby neboli zastrašovaní, vylúčení, ani zneužívaní tými, ktorí majú silu a môžu 

chcieť zneužiť svoje postavenie. Že vytvoríme príležitosti na rozvíjanie ideí a ich prenos do 

života. Že umožníme prosperitu a ľudia budú môcť realizovať svoje sny. 

 

Ochota spolupracovať je založená na hrdých, dômyselných a priekopníckych ambíciách. 

Európsku úniu sme vybudovali z popola dvoch svetových vojen. Ukázali sme svetu, že sme 

vytvorili niečo, čo nie je v učebniciach ani nekopíruje niečo iné. Naším cieľom je vytvárať 

Európu, v ktorej môžeme žiť v mieri a v relatívnej prosperite. Náš záväzok voči hodnotám, na 

ktorých je postavená Európa, akými sú sloboda, spravodlivosť a demokracia, nám poskytuje 

pevný základ, ktorý by sa mal odrážať vo všetkých našich rozhodnutiach a v našom 

strategickom programe: usilovať sa o lepšiu spoločnosť pre nás všetkých a postaviť Európu 

do stredu diania. 

 

Ako komisárka zodpovedná za hospodársku súťaž som vo svojich tímoch a pri rozhodovaní 

vždy považovala rôznorodosť za jednu zo svojich hlavných priorít. Bude to tak aj naďalej. 

Som aj naďalej odhodlaná zlepšovať rodovú vyváženosť a uplatňovať hľadisko rodovej 

rovnosti pomocou všetkých nástrojov, ktoré mám k dispozícii, a vo všetkých oblastiach, za 

ktoré zodpovedám. 

Obdivujem a rešpektujem základy, na ktorých sme vybudovali Európu: základné 

rešpektovanie našich demokratických orgánov a inštitúcií, právny štát, rovnaké 

zaobchádzanie, proporcionalitu a prosperitu. Zaväzujem sa dodržiavať najprísnejšie etické 

normy a povinnosti stanovené v článku 17 ods. 3 ZEÚ a článkoch 245 a 339 ZFEÚ, ako aj 

v Kódexe správania členov Komisie. Nebudem žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej 

externej inštitúcie ani subjektu. Mojím cieľom je zvážiť všetky existujúce záujmy bez ohľadu 

na ich národný, regionálny, profesionálny alebo osobný pôvod. Moje vyhlásenie o záujmoch 

je úplné a dostupné pre verejnosť a v prípade zmeny bude aktualizované. 

 

Nezávislosť je pre mňa bezvýhradnou podmienkou. Budem sa vyhýbať akejkoľvek situácii, 

ktorá by mohla spochybniť moju nestrannosť a nezávislosť. Budem informovať predsedníčku 

Komisie o každej situácii, ktorá by mohla predstavovať konflikt záujmov. 

 

 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

útvarov? 

 

Aké konkrétne záväzky ste pripravená prijať, pokiaľ ide o zvyšovanie transparentnosti, 

posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných následných opatrení vyplývajúcich 

z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste 
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v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo prebiehajúcimi postupmi pripravená 

poskytovať Parlamentu rovnaké informácie a dokumenty ako Rade? 

 

 

Život ma naučil ceniť si, keď si vás niekto vypočuje. Myslím si, že existuje dôvod, prečo sme 

ako ľudia dostali dve uši a jedny ústa – mali by sme viac počúvať než hovoriť. Pretože 

počúvať je dôležité v záujme dialógu. Najmä ak nesúhlasíte. Dialóg predstavuje v politike 

cestu k rozhodnutiam. A k nájdeniu konsenzu. Umožňuje hľadať spoločnú reč a riešenia tak, 

aby mal každý pocit, že jeho názory sú zohľadnené. Demokracia znamená schopnosť vyjadriť 

svoje názory. Demokracia však znamená aj počúvať iných, ako vyjadrujú svoje názory. 

 

V máji sme si vypočuli názory mnohých európskych voličov. Viac ako polovice všetkých 

európskych voličov. Ide o rekordnú účasť vo voľbách, akú sme nezaznamenali od roku 1994. 

Musíme ukázať voličom, že sme schopní pracovať na plnení ich očakávaní. Ak sa 

rozhodneme spolupracovať, môžeme vytvoriť lepšiu Európu a silnejší svet. Potrebujeme 

európske vedenie, ktoré poskytne obraz Európy. V budúcej Komisii budeme vychádzať zo 

zásady, že ženy a muži by mali byť vo vedení Európy zastúpení rovnakým dielom. 

 

Budem niesť zodpovednosť za rozhodnutia prijaté v kolégiu Komisie. Čo je najdôležitejšie, 

budem ju niesť voči občanom Európy. Už som mala tú česť navštíviť všetky členské štáty, ale 

teším sa na ich opätovnú návštevu, ako aj na to, že nenavštívim len hlavné mestá. 

 

V prípade potvrdenia do funkcie budem naplno spolupracovať s ostatnými členmi Komisie 

a dodržiavať pracovné metódy, ktoré stanovila zvolená predsedníčka Komisie. Mojím 

želaním je vytvoriť si s útvarmi Komisie pod mojím vedením vzťah založený na vzájomnej 

dôvere a transparentnosti. 

 

Ešte stále je toho toľko, čo treba urobiť. Musíme ďalej rozvíjať naše politické vízie, aby sme 

mohli prispieť k vybudovaniu lepšej Európy. Európy, ktorá je pripravená na digitálny vek. 

Európy, ktorá zlepšuje fungovanie trhov v prospech spotrebiteľov a podnikov. 

 

Budeme sa musieť zamerať na účinné uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ 

na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, aby vnútorný trh každodenne fungoval bez 

prekážok. 

 

Ústredným prvkom toho, čo chceme vytvoriť v Európe a pre Európu, bude hospodárska 

súťaž. Politika hospodárskej súťaže je kľúčom k úspechu našej agendy zameranej na tvorbu 

pracovných miest, rast a investície a cestou k najlepším riešeniam v boji proti zmene klímy. 

Musí sa odrážať v dlhodobých stratégiách pre náš priemysel a naše MSP. Bude sa musieť 

prejaviť v našom prístupe k umelej inteligencii a modernizácii pravidiel týkajúcich sa 

zodpovednosti a bezpečnosti digitálnych platforiem, služieb a produktov. Ak chceme vytvoriť 

odolný a pokrokový nový ekologický pakt, ako aj politiku v oblasti zmeny klímy, inú 

možnosť nemáme. 

 

Zaväzujem sa k otvorenosti, spravodlivosti a rovnakým podmienkam. Pre občanov 

a spoločnosť. Spoločnosť, v ktorej je technológia a digitalizácia pre nás ako spotrebiteľov 

a občanov prínosom. Pre nás ako ľudí. 

 

Budem úzko spolupracovať a viesť otvorený a štruktúrovaný dialóg s Európskym 

parlamentom. Verím v transparentnosť politických zásad, hospodárskeho pozadia a celkového 



4 
 

spôsobu uvažovania, z ktorého vychádzajú naše pravidlá a naše rozhodnutia. Zabezpečím tiež, 

aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný o oblastiach, za ktoré budem 

zodpovedať, a to najmä pred významnými udalosťami a v kľúčových etapách 

medzinárodných rokovaní. 

 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

legislatívnu iniciatívu. Zaviazala sa, že Komisia bude reagovať na uznesenia Parlamentu 

prijaté väčšinou jeho členov legislatívnym aktom v plnom súlade so zásadami 

proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Tento cieľ v plnej miere podporujem 

a v mojej kompetenčnej oblasti zabezpečím, aby Komisia reagovala na parlamentné uznesenia 

alebo požiadavky na základe článku 225 ZFEÚ do troch mesiacov od ich prijatia. 

 

 

Otázky Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE): 

Prvá otázka 

1. Aké sú hlavné politické priority, ktoré plánujete vykonávať v tej 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? Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívy vrátane finančných 

nástrojov plánujete na dosiahnutie týchto priorít? Aké konkrétne opatrenia plánujete 

v kontexte novej dlhodobej stratégie pre priemyselnú budúcnosť Európy a novej 

stratégie MSP uvedenej vo vašom poverovacom liste? Aké opatrenia plánujete 

v súvislosti s novým zákonom o digitálnych službách a právnymi predpismi o umelej 

inteligencii v prvých 100 dňoch? Aký by bol hlavný obsah a harmonogram všetkých 

vašich iniciatív? Ako budú zapadať do Európskeho ekologického dohovoru a cieľa 

klimatickej neutrality do roku 2050 uvedeného v politických usmerneniach pre budúcu 

Európsku komisiu? Ako budete konkrétne uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ 

v súvislosti s legislatívnymi návrhmi týkajúcimi sa umelej inteligencie a nového aktu 

o digitálnych službách? Okrem toho, ako zabezpečíte úplné a účinné vykonávanie 

existujúcich právnych predpisov v rámci svojho portfólia? Aké konkrétne prostriedky 

a opatrenia budete uplatňovať na zabezpečenie vykonávania a presadzovania acquis EÚ 

členskými štátmi? 

Všeobecné ciele politiky 

Mojou hlavnou prioritou, pokiaľ ide o Európu pripravenú na digitálny vek, je zabezpečiť, aby 

technologický pokrok a digitálna transformácia slúžili občanom a reagovali na potreby 

spoločnosti. To znamená, že digitálnu transformáciu musíme nastaviť tak, aby bola prínosná 

pre všetkých – pre spoločnosť, spotrebiteľov a podniky – a aby nové technológie slúžili našim 

hodnotám. Musíme posilniť vedúce postavenie Európy v digitálnej oblasti, dobiehať tam, kde 

je to potrebné, a ako prví prechádzať na nové technológie. A musíme uznať, že existujú len 

dva druhy podnikov: tie, ktoré už sú digitálne, a tie, ktoré čoskoro budú. Takže je to skutočne 

horizontálna úloha. 

Aby Európa zostala globálnym priemyselným lídrom, priemysel nielenže bude musieť 

urýchliť svoju digitálnu transformáciu, ale aj prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. 

Z môjho pohľadu sa priemyselná politika má opierať o tieto tri hlavné zásady: mala by byť 

ekologická, prístupná všetkým a mala by byť založená na spravodlivej hospodárskej súťaži. 

Priemyselná politika by mala podporovať vhodné prostredie na podporu európskych podnikov 
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všetkých veľkostí s cieľom rozvíjať alebo posilňovať ich postavenie globálnych lídrov 

v oblasti čistých technológií, a to na ceste k udržateľnému hospodárstvu. Ekologizácia 

hospodárstva bude veľkou výzvou, ako aj príležitosťou na rozvoj inovačných výrobkov 

a výrobných procesov a obehového hospodárstva. 

Európske podniky sú veľmi rozmanité. Niektoré sú veľké. Mnohé sú malé. Niektoré sú mladé, 

dynamické začínajúce podniky, zatiaľ čo iné majú dlhú históriu, ktorá sa desaťročia úspešne 

vyvíjala. S prístupom na veľký integrovaný trh s pol miliardou spotrebiteľov môžu všetky 

tieto firmy rásť a expandovať cez hranice. 

Zabezpečenie plne funkčného jednotného trhu bude preto hlavnou prioritou, ktorá bude 

zahŕňať aj vypracovanie novej stratégie pre MSP s cieľom riešiť osobitné výzvy, ktorým čelia 

MSP. Zrejme bude potrebné, aby sa pravidlá jednotného trhu preskúmali a upravili tak, aby sa 

zabezpečilo, že budú vhodné aj naďalej pre digitálny vek. Môžu byť potrebné cielenejšie 

opatrenia na podporu strategických technológií a hodnotových reťazcov, ktoré budú založené 

na zásadách otvorenosti, šírenia znalostí a zameriavať sa na oblasti, v ktorých sa vyžaduje 

podpora. 

Zabezpečenie rovnakých podmienok hospodárskej súťaže na celom svete je mimoriadne 

dôležité, najmä ak naši konkurenti nepodliehajú rovnakým pravidlám, pokiaľ ide o štátne 

dotácie. Preto budem pracovať na vývoji vhodných nástrojov na zabezpečenie spravodlivej 

hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, ako aj na celosvetovej úrovni. 

Takisto som odhodlaná zabezpečiť synergie a vzájomné obohacovanie medzi civilným 

a vojenským sektorom, najmä medzi civilným, obranným a kozmickým priemyslom. 

Kozmický a obranný priemysel majú strategický význam pre budúcnosť Európy a sú 

dôležitými samostatnými hospodárskymi odvetviami. Mojou bezprostrednou prioritou bude aj 

v tomto prípade spolupracovať s komisárkou pre vnútorný trh s cieľom čo najskôr uzavrieť 

rokovania o Európskom obrannom fonde a vesmírnom programe v kontexte ďalšieho 

viacročného finančného rámca. 

Vo všetkých týchto oblastiach a po ukončení rokovaní o viacročnom finančnom rámci bude 

moja hlavná pozornosť zameraná na realizáciu iniciatív stanovených v politických 

usmerneniach a v mojom poverovacom liste, ako ďalej vysvetlím ďalej. 

Nová dlhodobá stratégia pre priemyselnú budúcnosť Európy a nová stratégia pre MSP 

Mojou hlavnou úlohou bude vypracovať dlhodobú stratégiu pre priemyselnú budúcnosť 

Európy. Túto prácu budem riadiť spolu s výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré 

pracuje v prospech ľudí. Prosperujúci priemysel má zásadný význam pre dlhodobú prosperitu 

a konkurencieschopnosť Únie. Aby Únia posilnila svoje vedúce postavenie v oblasti 

hospodárstva na celosvetovej úrovni, náš priemysel sa bude musieť podieľať na transformácii 

v dôsledku globalizácie, digitalizácie a prechodu na klimaticky neutrálne a udržateľné 

hospodárstvo. Zároveň by náš priemysel mal prispieť k formovaniu tohto vývoja vytváraním 

nových výrobkov a služieb a podporou nášho európskeho sociálneho modelu. Tieto výzvy si 

vyžadujú zvýšené investície do výskumu a inovácií, a to aj do inovačných digitálnych 

technológií a ich uplatňovania. 

Som presvedčená, že naša priemyselná stratégia by mala zmobilizovať súbor nástrojov EÚ na 

podporu rozvoja kľúčových hodnotových reťazcov a technológií, ktoré majú pre Európu 

strategický význam. Mali by sa vyberať na základe objektívnych kritérií, t. j. pretože 
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prispievajú k technologickej suverenite alebo z dôvodu ich podporného charakteru pre široké 

spektrum odvetví v celej Európe. Mali by byť otvorené, skutočne európske, inovatívne a mali 

by viesť k rozsiahlemu šíreniu poznatkov. Našou úlohou by malo byť identifikovať, kde sa 

vyžaduje podpora v týchto strategických hodnotových reťazcoch, a riešiť to v partnerstve 

s členskými štátmi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami. 

Prioritou by malo byť aj prehĺbenie a modernizácia nášho jednotného trhu. Jednotný trh má 

pre priemysel osobitný význam, pretože podporuje jeho rast a stimuluje inovácie. Ponúka 

prístup k veľkému integrovanému trhu, ktorý sa opiera o jednotný súbor pravidiel. Tým, že 

poskytuje bezpečný priestor na experimentovanie a inovácie, umožňuje podnikom rásť 

a rozširovať sa. Musíme zabezpečiť, aby jednotný trh zostal relevantný. Jednou z mojich 

kľúčových úloh bude pracovať na odstránení nových a zostávajúcich prekážok a zároveň 

prispôsobiť právne predpisy zmenám, ktoré priniesla digitalizácia. 

MSP sú hlavnou oporou európskeho hospodárstva. Pri zintenzívňovaní svojich činností 

v celej Európe čelia osobitným problémom. Hoci MSP sú dôležitým zdrojom inovácií, často 

čelia ťažkostiam pri získavaní potrebných finančných prostriedkov. Okrem toho, keď sa 

snažia expandovať za hranice, môže byť pre ne ťažké identifikovať a dodržiavať všetky 

európske a vnútroštátne regulačné a administratívne pravidlá. Podobne aj európske začínajúce 

podniky a MSP potrebujú pomoc, aby v plnej miere využili príležitosti, ktoré poskytujú 

obchodné dohody EÚ. 

S cieľom zabezpečiť, aby sme mali komplexný prístup k riešeniu rôznych prekážok, ktorým 

MSP naďalej čelia, ako je prístup k financiám, prístup na trhy alebo administratívna záťaž, 

budem v spolupráci s výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech 

ľudí, viesť prácu na osobitnej stratégii pre MSP zahŕňajúcej širokú škálu opatrení vo všetkých 

príslušných oblastiach politiky. Napríklad budeme musieť preskúmať úlohu verejného 

obstarávania pri podpore rastu MSP. 

Akt o digitálnych službách 

Digitálne služby sú súčasťou všetkých oblastí hospodárstva a stávajú sa čoraz bežnejším 

prvkom každodenného života európskych občanov. Cieľom aktu o digitálnych službách bude 

zabezpečiť, aby digitálne platformy a služby, ktoré ponúkajú, slúžili občanom a nie naopak, 

a aby sa vo všetkých hospodárskych odvetviach mohol rozvíjať silný ekosystém digitálnych 

aktérov, aj tých z Európy. Ak chceme dosiahnuť tieto ambiciózne ciele, každá legislatívna 

iniciatíva v tomto odvetví vrátane aktu o digitálnych službách, sa bude musieť zaoberať 

zložitými otázkami. Patrí sem zlepšenie našich pravidiel zodpovednosti a bezpečnosti 

digitálnych platforiem, služieb a produktov, zaobchádzanie s takzvanými „pracovníkmi 

platformy“, ako aj úloha určitých platforiem ako prvého kontaktu pre používateľov a podniky 

v mnohých kľúčových odvetviach digitálneho hospodárstva. 

 

Vzhľadom na zložitosť týchto otázok budú potrebné rozsiahle a dôkladné konzultácie so 

všetkými zainteresovanými stranami. Každá legislatívna iniciatíva v tejto oblasti sa preto 

bude riadiť dôkladnou analýzou založenou na dôkazoch a inkluzívnym dialógom 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. 
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Umelá inteligencia 

Umelá inteligencia nám môže slúžiť v mnohých odvetviach hospodárstva, ako je 

zdravotníctvo, doprava, komunikácia a vzdelávanie. Umožňuje rozsiahlu automatizáciu 

rozhodnutí a postupov, ktorá má obrovský potenciál, pokiaľ ide o zvýšenie kvality, účinnosti 

a produktivity. Bude mať vplyv na mnohé aspekty nášho života, od autonómnych vozidiel po 

zlepšenie lekárskych postupov. Táto technológia, založená na samoučiacich 

a samozlepšovacích algoritmoch, môže zároveň podnietiť veľké množstvo politických otázok, 

napríklad pokiaľ ide o zodpovednosť a spoločenskú akceptáciu. V tejto súvislosti ma zvolená 

predsedníčka poverila úlohou koordinovať prácu na európskom prístupe k umelej inteligencii 

vrátane jeho ľudských a etických dôsledkov. Toto úsilie prispeje k širšej práci v oblasti 

priemyselnej politiky a technologickej suverenity, pretože musíme zabezpečiť, aby európski 

občania a spoločnosti mohli využívať výhody tejto technológie, ako aj formovať jej rozvoj. 

Naša práca bude vychádzať aj z existujúcich výsledkov politiky, najmä z etických usmernení, 

ktoré boli prijaté v júni 2019. Ich uplatňovanie sa v súčasnosti testuje. 

Preto plánujeme v prvých 100 dňoch novej Komisie predložiť návrhy na rozvoj európskeho 

prístupu k umelej inteligencii. 

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

aby sa ich používanie v súvislosti s výrobkami a službami vykonávalo dôveryhodne v plnom 

súlade so základnými právami a funkciami (zákonným, etickým a spoľahlivým spôsobom) na 

celom jednotnom trhu. Takýto prístup musí zabezpečiť regulačnú jednoznačnosť, vzbudiť 

dôveru a stimulovať investície do európskeho priemyslu. Mal by viesť k zlepšeniu vývoja 

a zavádzania umelej inteligencie v EÚ a zároveň chrániť európsku inovačnú kapacitu. Ako 

súčasť nášho prístupu k celkovému rámcu pre umelú inteligenciu takisto preskúmame 

existujúce právne predpisy v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti vzťahujúce sa na produkty 

a služby. Tým sa zabezpečí najmä to, aby mali spotrebitelia rovnakú úroveň ochrany bez 

ohľadu na to, či používajú tradičné výrobky alebo inteligentné, digitalizované produkty (napr. 

inteligentné chladničky, inteligentné hodinky, virtuálnych asistentov riadených hlasom). 

Vzhľadom na komplexnosť problematiky budú potrebné rozsiahle a dôkladné konzultácie so 

všetkými zainteresovanými stranami vrátane tých, ktoré sa zúčastnili pilotného projektu 

týkajúceho sa vykonávania etických usmernení vypracovaných expertnou skupinou na 

vysokej úrovni. Budeme pozorne sledovať ich vplyv vo všetkých oblastiach a zabezpečíme, 

aby naše nové pravidlá boli cielené, primerané a ľahko splniteľné, a to bez vytvárania 

zbytočnej byrokracie. 

Prepojenie s Európskym ekologickým dohovorom a cieľom dosiahnuť do roku 2050 

klimatickú neutrálnosť 

Naša európska priemyselná stratégia musí dopĺňať prechod na klimaticky neutrálne 

a udržateľné hospodárstvo. Podnecovanie používania umelej inteligencie môže napríklad 

významne prispieť ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu zlepšením nášho uskladňovania 

energie, zvýšením energetickej efektívnosti výrobkov a služieb alebo optimalizáciou výberu 

vhodných lokalít na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Takto nová priemyselná 

stratégia prispeje k cieľom Európskeho ekologického dohovoru. 
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Zásada „jeden za jeden“ 

Právne predpisy EÚ môžu dosiahnuť ciele a poskytnúť výhody, ktoré by členské štáty 

konajúce samostatne sami nezvládli. Na dosiahnutie svojich cieľov však právne predpisy EÚ 

môžu viesť k zaťaženiu konečných prijímateľov 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. 

Zásada „jeden za jeden“ sa bude uplatňovať so zreteľom na celú oblasť politiky. Tým sa 

zabezpečí, že naše všeobecné politické ciele dosiahneme efektívne a s minimálnym zaťažením 

a že Komisia bude mať priestor na to, aby mohla v prípade potreby konať. 

 

Nový nástroj na podporu uplatňovania zásady „jeden za jeden“ vypracuje podpredseda pre 

medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. 

 

Vykonávanie a presadzovanie predpisov 

Jednotný trh ponúka obrovské príležitosti pre európskych občanov a podniky, ako aj väčší 

výber a nižšie ceny pre spotrebiteľov. Tieto výhody však možno získať len vtedy, ak sa 

pravidlá jednotného trhu riadne implementujú, uplatňujú a presadzujú. Nerovnomerné 

presadzovanie pravidiel EÚ oslabuje rovnaké podmienky pre podniky na našom jednotnom 

trhu. Okrem toho nedodržiavanie pravidiel jednotného trhu ohrozuje zdravie a bezpečnosť 

spotrebiteľov. 

Vzhľadom na úlohu Komisie ako strážkyne zmlúv je jej povinnosťou zabezpečiť, aby členské 

štáty riadne vykonávali a presadzovali pravidlá Únie. Toto je jedna z hlavných funkcií 

Komisie a moja hlavná priorita. Bezproblémové fungovanie jednotného trhu predstavuje 

spoločný cieľ Komisie a členských štátov a spolu sú zaň aj zodpovedné. 

Moje aktivity v tejto oblasti sa preto budú zameriavať na ďalší rozvoj a posilnenie partnerstva 

s členskými štátmi. Začnem témou vykonávania právnych predpisov EÚ a od členských 

štátov budem očakávať ich vyjadrenia, ako ich Komisia môže ďalej podporovať v ich práci. 

Pokiaľ ide o presadzovanie, zmobilizujem všetky existujúce nástroje na zlepšenie spolupráce 

medzi vnútroštátnymi orgánmi. Budem sa tiež zaoberať tým, ako môžeme ďalej podporiť 

kapacitu a právomoc vnútroštátnych orgánov pri zintenzívnení presadzovania predpisov 

s cieľom riešiť pretrvávajúce problémy, ako je napríklad dovoz nevyhovujúcich výrobkov. 

Bude sa pri tom vychádzať z vykonávania nedávnych legislatívnych iniciatív, ako je napríklad 

reforma rámca pre dohľad nad trhom pre výrobky, a predchádzajúcich iniciatív na uľahčenie 

administratívnej spolupráce, výmeny informácií a spoločných opatrení v oblasti 

presadzovania, napríklad v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Druhá otázka 

Ako vy ako výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek a vaše 

útvary zabezpečia účinnú koordináciu s komisármi, ktorých politické oblasti majú 

dosah na vašu prácu alebo sú ňou ovplyvnené, najmä s komisárom pre vnútorný trh 

a komisárom pre inováciu a mládež? Ako zo svojej pozície členky Európskej komisie 

zodpovednej za hospodársku súťaž hodnotíte úlohu politiky hospodárskej súťaže 

v súvislosti s budúcou európskou priemyselnou stratégiou? Ako osobne zabezpečíte 

vysokú kvalitu legislatívnych návrhov, úplnú transparentnosť lobistických aktivít 
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(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? 

Koordinácia s komisármi 

Ako dezignovaná výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek budem 

viesť skupinu komisárov, ktorá bude riadiť prácu na tejto priorite a zabezpečí, aby sa plne 

zohľadnili všetky aspekty tejto politiky. V záujme splnenia kľúčových iniciatív stanovených 

v politických usmerneniach budem úzko spolupracovať s komisárkou pre vnútorný trh 

a komisárkou pre inovácie a mládež s cieľom vybudovať skutočné partnerstvo založené na 

otvorenom, inkluzívnom a kooperatívnom spôsobe práce. Pravidelné schôdze skupiny 

komisárov a stretnutia výkonného podpredsedu s komisármi a vrcholovým manažmentom ich 

príslušných útvarov Komisie Jour Fixes a Strategic Jour Fixes pomôžu zhodnotiť náš pokrok 

a zabezpečiť, aby sme spoločne pracovali na tých istých cieľoch. 

S pomocou medziútvarových skupín sa na technickej úrovni zabezpečí rovnaká úroveň 

partnerstva a spolupráce, pričom sa bude vychádzať z odborných znalostí a tvorivosti útvarov 

Komisie. 

Úloha politiky hospodárskej súťaže vo vzťahu k budúcej európskej priemyselnej 

stratégii 

Politika hospodárskej súťaže je základným kameňom jednotného trhu. Zabezpečuje, aby 

podniky mohli súťažiť na jednotnom trhu za rovnakých podmienok a aby v dôsledku toho 

európski spotrebitelia mali prospech z nízkych cien a väčšieho výberu kvalitnejších 

a inovačnejších výrobkov a služieb. Spravodlivá hospodárska súťaž je takisto hlavnou hnacou 

silou konkurencieschopnosti podnikov, pričom sa zabezpečuje, aby podniky mali motiváciu 

inovovať a investovať, a teda aj naďalej zostať konkurencieschopné na celosvetovej úrovni. 

Pravidlá hospodárskej súťaže nestoja v ceste rozšíreniu a úspechu európskych spoločností na 

svetových trhoch. Politika hospodárskej súťaže a priemyselná politika preto idú ruka v ruke. 

Je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby pravidlá hospodárskej súťaže boli aktuálne, pokiaľ ide 

o vývoj na trhu a technologický vývoj. 

V skutočnosti som už počas môjho súčasného mandátu začala s preskúmaním pravidiel 

hospodárskej súťaže, ktoré sa uplatňujú na dohody o horizontálnej spolupráci (tzv. nariadenie 

o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody a usmernenia na posudzovanie dohôd 

o horizontálnej spolupráci) a na vertikálne dohody (tzv. nariadenie o skupinových výnimkách 

pre vertikálne dohody a usmernenia na posudzovanie vertikálnych obmedzení). V oblasti 

štátnej pomoci Komisia v súčasnosti hodnotí väčšinu svojich usmernení s cieľom určiť, či sú 

naďalej vhodné na daný účel (ďalej len „kontroly vhodnosti“). Zistenia z kontrol vhodnosti 

budú pre nás základom pri zvažovaní potenciálneho preskúmania pravidiel v budúcnosti. 

Všeobecnejšie, počas môjho súčasného mandátu som začala proces reflexie o vhodnosti 

pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže v digitálnom veku, čo v januári vyvrcholilo 

konferenciou tu v Bruseli, ako aj správou troch osobitných poradcov v oblasti digitalizácie 

a hospodárskej súťaže, ktorá bola uverejnená v apríli 2019. Správa obsahuje niekoľko 

návrhov, ako formovať presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže v ďalšom funkčnom 

období. 
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Ako príklad možno uviesť, že s osobitným zreteľom na kontrolu fúzií osobitní poradcovia 

navrhli, že je príliš skoro meniť stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť EÚ pri riešení 

otázky takzvaných „killer akvizícií“, a to pridaním stropov založených na hodnote transakcie. 

V tejto súvislosti som presvedčená, že naše presadzovanie pravidiel v oblasti fúzií musí 

zachytiť všetky fúzie, ktoré môžu poškodiť cezhraničnú hospodársku súťaž na jednotnom 

trhu. Preto bude jednou z mojich priorít preskúmať, či nám súčasné pravidlá v oblasti fúzií 

umožňujú v postačujúcej miere zachytiť všetky dôležité dohody, ktoré môžu mať tento 

účinok. 

Aj naďalej bude mojou najvyššou prioritou zabezpečovať, aby boli pravidlá hospodárskej 

súťaže naďalej vhodné na svoj účel, a to najmä v digitálnom hospodárstve. 

Kvalita legislatívnych návrhov, transparentnosť lobistických aktivít, konzultácie so 

zainteresovanými stranami 

Pevne verím, že dôkladné konzultácie so všetkými kľúčovými zainteresovanými stranami 

vrátane MSP sú nevyhnutné na zabezpečenie dobrej kvality každého legislatívneho návrhu. 

Toto platí ešte viac v prípade, keď takéto návrhy musia riešiť veľmi zložité otázky, ako 

napríklad tie, ktoré sa týkajú digitálnych služieb a umelej inteligencie. Inými slovami, podľa 

môjho názoru kvalita právnych predpisov a konzultácie so zainteresovanými stranami úzko 

súvisia. Primerané konzultácie so zainteresovanými stranami budú mať preto kľúčový 

význam vzhľadom na to, že sa na nich bude zakladať obsah každého legislatívneho návrhu, 

ktorý predložím. 

Pokiaľ ide o transparentnosť lobistických aktivít, budem v súlade s tým, čo som robila v rámci 

môjho súčasného mandátu komisárky pre hospodársku súťaž, pokračovať v zverejňovaní 

každého stretnutia, mimo prebiehajúcich prípadov, ktoré budem mať ja alebo môj personál so 

zainteresovanými stranami, v registri transparentnosti Komisie. 

Tretia otázka 

Ako vy a vaše útvary zabezpečíte posilnenú spoluprácu s výborom ITRE? Plánujete 

pravidelne vystupovať na schôdzach výboru ITRE v kontexte štruktúrovaného dialógu? 

Aké konkrétne kroky prijmete, aby ste zabezpečili, že výbor ITRE bude dostávať 

v súvislosti s plánovanými legislatívnymi iniciatívami alebo inými dôležitými 

iniciatívami včas a proaktívne rovnaké informácie ako Rada a členské štáty? Ako 

uľahčíte výboru ITRE kontrolu legislatívnych a nelegislatívnych postupov a zároveň 

včas poskytnete všetky potrebné informácie týkajúce sa prípravy legislatívnych aktov, 

delegovaných a vykonávacích aktov a uľahčíte monitorovanie ich vykonávania? Ako 

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

všetkých medzinárodných dohôd vo vašej oblasti politiky? 

Spolupráca s výborom ITRE 

Európska časť našej demokracie je založená na vzájomnej dôvere a otvorenosti. Je to veľmi 

dôležité preto, aby mohol Parlament účinne vykonávať svoj demokratický dohľad. V tejto 

súvislosti sa preto zaväzujem, že s Európskym parlamentom budem viesť konštruktívny 

a pravidelný dialóg. 

Mám v úmysle nadviazať veľmi úzky pracovný vzťah s Európskym parlamentom a jeho 

výbormi, a to vrátane výboru pre priemysel, dopravu a energetiku. Budem sa pravidelne 
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zúčastňovať na schôdzach výboru a zabezpečovať častú a priamu výmenu informácií. Som 

k dispozícii na neformálne diskusie a bilaterálne kontakty s vašimi členmi. 

Táto úzka spolupráca je pre mňa veľmi dôležitá. V prípade potvrdenia do funkcie bude jednou 

z mojich bezprostredných priorít riadenie práce na dlhodobej stratégii pre priemyselnú 

budúcnosť Európy, a to spoločne s výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje 

v prospech ľudí. Pri tejto hlavnej iniciatíve novej Komisie budem potrebovať vašu podporu. 

Takisto dúfam, že budem môcť čerpať z cenných príspevkov Parlamentu k všetkým otázkam, 

ktoré som už uviedla. 

Medzinárodné dohody 

Pokiaľ ide o dohody v oblasti mojej zodpovednosti, som odhodlaná zabezpečiť, aby bol 

Parlament v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách rokovaní. To zahŕňa: 

– zdieľanie všetkých návrhov smerníc na rokovania, ktoré sa odporúčajú Rade, 

s Parlamentom, 

– pravidelné informovanie Európskeho parlamentu pred významnými udalosťami 

a v kľúčových etapách medzinárodných rokovaní, 

– zdieľanie znenia medzinárodných dohôd na konci rokovaní, ako ich parafovali hlavní 

vyjednávači, s Európskym parlamentom, 

 

Budú sa však musieť vypracovať presné modality na zabezpečenie dôvernosti takýchto 

informácií, ak sú citlivé a/alebo klasifikované, vrátane vhodných krokov, ktoré sa majú prijať 

v prípade neoprávneného zverejnenia samotných dokumentov alebo ich obsahu, a to aj 

s prihliadnutím na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou. 

 

Otázky Výboru pre vnútorný trh: 

Prvá otázka 

Aké budú teraz – vzhľadom na opatrenia vykonávané v rámci stratégie pre digitálny 

jednotný trh z roku 2015 – najdôležitejšie strategické opatrenia potrebné na dokončenie 

digitálneho jednotného trhu pre spotrebiteľov a podniky? Aké opatrenia prijmete na 

zabezpečenie toho, aby existujúce a budúce regulačné iniciatívy podporovali 

hospodárske príležitosti a digitálnu inováciu a zároveň zabezpečili, aby mali všetci 

občania prospech z digitalizácie? Ako plánujete spolupracovať s inými komisármi 

s cieľom zabezpečiť ucelený prístup k tvorbe politík, aby bola Európa pripravená na 

digitálny vek? 

Strategické opatrenia na dokončenie digitálneho jednotného trhu 

Súčasná Komisia položila silné základy pre Európu pripravenú na digitálny vek, a to 

opatreniami prijatými v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu. V nadchádzajúcich 

rokoch bude nevyhnutné presadzovanie týchto pravidiel, aby sa stali realitou pre občanov 

a podniky. Trhy a technológie sa naďalej vyvíjajú. Musíme zabezpečiť, aby Európa zohrávala 

vedúcu úlohu pri formovaní digitálneho sveta budúcnosti. Týmto spôsobom budeme takisto 

môcť zabezpečiť rešpektovanie európskych hodnôt, ochranu spotrebiteľov a rozmach 

podnikov. Európa netrpí nedostatkom inovatívnych digitálnych podnikateľských nápadov, ale 

len malý počet našich inovatívnych európskych spoločností v Európe rastie a rozširuje sa či 
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formuje tieto novo vznikajúce celosvetové trhy. Umelá inteligencia môže v tomto vývoji 

zohrávať kľúčovú úlohu a zvolená predsedníčka ma poverila koordináciou práce na 

európskom prístupe v tejto oblasti. Umelá inteligencia sa rýchlo mení na jednu 

z najdôležitejších technológií 21. storočia. Nové príležitosti vznikajú vo všetkých odvetviach 

hospodárstva, či už ide o zdravie, mobilitu, priemysel, financie alebo poľnohospodárstvo. 

Predstavuje to veľký potenciál pre budúcu konkurencieschopnosť a rast Európy. Na využitie 

týchto výhod potrebujeme koordinované opatrenia v celej Európe s cieľom zvýšiť investície, 

sprístupniť viac údajov, podporiť talenty a zabezpečiť dôveru. 

Som presvedčená, že jednotný trh je naším najväčším výdobytkom. Voľný pohyb tovaru, 

služieb, osôb a kapitálu ponúka obrovské množstvo príležitostí pre ľudí aj podniky. Tradičné 

rozlišovanie medzi „kamennými“ trhmi a digitálnym priemyslom si už viac nemôžeme 

dovoliť. Práve naopak, musíme využiť všetky dostupné nástroje, aby naše hospodárstvo 

a spoločnosť zodpovedali 21. storočiu. Jednou z priorít v tejto súvislosti bude nový akt 

o digitálnych službách, ktorého cieľom je zlepšiť naše pravidlá pre online platformy, služby 

a produkty. EÚ by mala zabezpečiť aj inkluzívnu digitálnu transformáciu, ktorá bude 

prínosom pre všetkých. Musíme zintenzívniť úsilie v celej EÚ s cieľom zabezpečiť vhodnú 

a kvalitnú infraštruktúru pre pripojiteľnosť. Musíme riešiť aj každé prípadné narušenie trhu 

práce. Investície do zručností, najmä digitálnych zručností, budú mať prvoradý význam pre 

riešenie zväčšujúcich sa rozdielov v zručnostiach spoločnosti. Digitalizácia výrazne zvyšuje 

dopyt po odborníkoch v oblasti IKT na trhu práce. Samo osebe to však nestačí: takisto 

budeme musieť posilniť základné zručnosti pracovnej sily a obyvateľstva vo všeobecnosti. 

Digitálna gramotnosť musí byť základom pre každého. 

Koordinácia s ostatnými komisármi s cieľom zabezpečiť jednotnú digitálnu politiku 

Ako dezignovaná výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek budem 

viesť skupinu komisárov, ktorá bude riadiť prácu na tejto priorite a zabezpečím, aby sa plne 

zohľadnili všetky rozmery politiky. S cieľom splniť kľúčové iniciatívy stanovené 

v politických usmerneniach budem úzko spolupracovať s komisárkou pre vnútorný trh 

a komisárkou pre inovácie a mládež so zámerom vybudovať skutočné partnerstvo založené na 

otvorenom, inkluzívnom a kooperatívnom spôsobe práce. Vďaka pravidelným stretnutiam 

skupiny komisárov a organizovaným diskusiám a prezentáciám (Jour Fixes) bude možné 

zhodnotiť náš pokrok a zabezpečiť, aby sme spoločne pracovali na rovnakých cieľoch. 

S pomocou medziútvarových skupín sa zabezpečí rovnaká úroveň partnerstva a spolupráce na 

technickej úrovni, pričom sa bude vychádzať z talentu, odborných znalostí a tvorivosti 

príslušných útvarov Komisie. 

Druhá otázka 

Digitálna revolúcia zmenila spôsob nášho podnikania, výmeny tovaru a služieb či 

spoločenskej interakcie a priniesla niekoľko nových výziev pre tvorcov politiky. Počas 

posledného funkčného obdobia sa prijalo mnoho krokov na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, stále však existuje mnoho nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť. 

V tomto zmysle majú digitálne služby zásadný význam pre prosperitu 

a konkurencieschopnosť európskych poskytovateľov služieb, ako aj pre blaho 

spotrebiteľov. Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen oznámila nový akt 

o digitálnych službách, ktorý by mohol byť ďalším krokom vpred ku konsolidácii 

digitálneho jednotného trhu. Ktoré existujúce nariadenia považujete za rozhodujúce pre 

jednotný digitálny trh a navrhnete zachovať a presadzovať v rámci digitálneho 
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jednotného trhu ochranu základných práv, slobôd jednotného trhu, zabezpečíte 

spravodlivosť a transparentnosť, vytvoríte rovnaké podmienky pre všetky digitálne 

spoločnosti a ochranu spotrebiteľov, ako aj zodpovednosť? Bude tento nový zákon 

zahŕňať revíziu smernice o elektronickom obchode, najmä v oblasti zodpovednosti 

sprostredkovateľov? 

Digitálna a priemyselná transformácia hospodárstva EÚ si vyžiada značné verejné a súkromné 

investície do výskumu a inovácií, aktuálnu a bezpečnú infraštruktúru a zavádzanie nových 

technológií. Mnohé z programov financovania EÚ v rámci nasledujúceho viacročného 

finančného rámca, ako je Horizont Európa, program Digitálna Európa a program InvestEU, 

pomôžu zvýšiť investície do strategických oblastí, ako je výskum, digitalizácia a prechod na 

klimaticky neutrálne hospodárstvo. S mojimi kolegami komisármi zodpovednými za tieto 

programy budem spolupracovať s cieľom čo najrýchlejšie ukončiť rokovania v Európskom 

parlamente a v Rade. 

Digitálne služby sú súčasťou všetkých oblastí hospodárstva a stávajú sa čoraz bežnejším 

prvkom každodenného života európskych občanov. Cieľom aktu o digitálnych službách bude 

zabezpečiť, aby digitálne platformy a služby, ktoré ponúkajú, slúžili občanom a nie naopak, 

a aby sa vo všetkých hospodárskych odvetviach mohol rozvíjať silný ekosystém digitálnych 

aktérov, aj tých z Európy. Ak chceme dosiahnuť tieto ambiciózne ciele, každá legislatívna 

iniciatíva v tomto odvetví vrátane aktu o digitálnych službách, sa bude musieť zaoberať 

zložitými otázkami. Patrí k nim okrem iného zlepšenie našich pravidiel zodpovednosti 

a bezpečnosti digitálnych platforiem, služieb a produktov, zaobchádzanie s takzvanými 

„pracovníkmi platformy“, ako aj úloha určitých platforiem ako prvého kontaktu pre 

používateľov a podniky v mnohých kľúčových odvetviach digitálneho hospodárstva. 

 

Vzhľadom na zložitosť daných otázok by boli potrebné rozsiahle a dôkladné konzultácie so 

všetkými zainteresovanými stranami. Každá legislatívna iniciatíva v tejto oblasti sa preto 

bude riadiť dôkladnou analýzou založenou na dôkazoch a inkluzívnym dialógom so 

zainteresovanými stranami. Budeme pozorne sledovať súvisiaci vplyv vo všetkých oblastiach 

a zabezpečíme, aby naše nové pravidlá boli cielené, primerané a ľahko splniteľné, a to bez 

vytvárania zbytočnej byrokracie. 

 

Tretia otázka 

Nový vývoj v digitálnej oblasti vytvára hospodárske príležitosti, ale aj výzvy v oblasti 

ochrany spotrebiteľa. Aké opatrenia prijmete v kontexte nového regulačného rámca pre 

tovary a služby podporované umelou inteligenciou na podporu celosvetovej 

konkurencieschopnosti európskych podnikov a na vyššiu regulačnú jasnosť pre tieto 

podniky a orgány dohľadu, pričom zároveň zabezpečíte vysokú úroveň ochrany 

spotrebiteľov, a to najmä tým, že sa zabezpečí, aby algoritmy strojového učenia boli 

transparentné a vysvetliteľné, aby využívali kvalitné údaje a nevystavovali spotrebiteľov 

diskriminácii alebo nečestným obchodným postupom? 

 

Umelá inteligencia nám môže slúžiť vo viacerých odvetviach hospodárstva vrátane 

zdravotníctva, dopravy a vzdelávania tým, že umožňuje rozsiahlu automatizáciu rozhodnutí 

a postupov, ktorá má obrovský potenciál na zvýšenie kvality, účinnosti a produktivity vo 

všetkých hospodárskych odvetviach. Bude mať vplyv na mnohé aspekty našich životov, od 

autonómnych vozidiel až po zlepšenie liečebných postupov. Táto technológia, založená na 

samoučiacich a samozlepšovacích algoritmoch, môže zároveň podnietiť veľké množstvo 
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politických otázok, napríklad pokiaľ ide o zodpovednosť a spoločenskú akceptáciu. V tejto 

súvislosti ma zvolená predsedníčka poverila koordináciou práce na európskom prístupe 

k umelej inteligencii vrátane jej ľudských a etických dôsledkov. Toto úsilie prispeje 

k vytvoreniu širšej pracovnej oblasti týkajúcej sa priemyselnej politiky a technologickej 

nezávislosti, pretože musíme zabezpečiť, aby európski občania a spoločnosti mohli využívať 

výhody tejto technológie, ako aj formovať jej rozvoj. Naša práca bude vychádzať aj 

z existujúcich politických výsledkov, najmä etických usmernení, ktoré sme prijali v júni 2019 

a ktoré v súčasnosti vykonáva viacero zainteresovaných strán ako súčasť pilotného projektu. 

Preto je naším zámerom v prvých 100 dňoch novej Komisie predložiť návrhy na rozvoj 

európskeho prístupu k umelej inteligencii. 

Naším cieľom je zabezpečiť a podporiť zavádzanie aplikácií umelej inteligencie 

a konkrétnych prípadov použitia tejto technológie, ako aj zabezpečiť, aby sa jej zavádzanie do 

výrobkov a služieb vykonávalo v plnom súlade so základnými právami a funkciami 

a dôveryhodným spôsobom (zákonne, eticky spoľahlivo) na celom jednotnom trhu. Tento 

prístup musí zabezpečiť jasnú právnu úpravu, vzbudzovať dôveru a stimulovať investície do 

európskeho priemyslu. Mal by zlepšiť vývoj a zavádzanie umelej inteligencie v EÚ a zároveň 

chrániť inovačnú kapacitu Európy. V rámci nášho prístupu k celkovému rámcu pre umelú 

inteligenciu preskúmame aj existujúce právne predpisy v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti 

vzťahujúce sa na produkty a služby. Tým sa zabezpečí najmä to, aby spotrebitelia požívali 

rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, či používajú tradičné výrobky alebo inteligentné, 

digitalizované produkty (napr. inteligentná chladnička, inteligentné hodinky, virtuálny asistent 

riadený hlasom). 

Vzhľadom na komplexnosť danej problematiky by boli potrebné rozsiahle a dôkladné 

konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vrátane tých, ktoré sa zúčastnili pilotného 

projektu týkajúceho sa vykonávania etických usmernení vypracovaných expertnou skupinou 

na vysokej úrovni. Budeme pozorne sledovať súvisiaci vplyv vo všetkých oblastiach 

a zabezpečíme, aby naše nové pravidlá boli cielené, primerané a ľahko splniteľné, a to bez 

vytvárania zbytočnej byrokracie. 

Otázky Výboru pre hospodárske a menové veci 

Prvá otázka 

Ako zabezpečíte jasné oddelenie dvoch kľúčových prvkov vášho portfólia – 

hospodárskej súťaže a digitálnej oblasti? Ako chcete vyriešiť prípadné kompromisy 

medzi hospodárskou súťažou a koncepciou digitálnej stratégie a v konečnom dôsledku 

zabezpečiť, aby pravidlá hospodárskej súťaže EÚ spĺňali svoj účel v digitálnom veku? 

S ohľadom na najnovší vývoj plánujete aktualizovať pojem „relevantného trhu“ 

potrebnú na posúdenie existencie relevantného dominantného postavenia? 

 

Jasné oddelenie jednotlivých prvkov portfólia 

 

Dôveryhodnosť presadzovania práva hospodárskej súťaže EÚ závisí od nezávislého 

a nestranného riešenia jednotlivých prípadov pri plnom rešpektovaní integrity a dôvernosti 

vyšetrovaní. 

 

Rozhodovací proces Komisie preto v jednotlivých prípadoch obsahuje viacero vnútorných 

bŕzd a protiváh vrátane nezávislého hlavného ekonóma a právneho servisu, spolu 
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s kolegialitou rozhodovania Komisie. Ich konkrétnym cieľom je zabezpečiť nezávislosť 

a nestrannosť rozhodovacieho procesu Komisie. Nemali by sme zabúdať na úlohu európskych 

súdov, ktorých poslaním je zabezpečiť zákonnosť rozhodnutí prijatých Komisiou v oblasti 

práva hospodárskej súťaže, pokiaľ ide o podstatu aj postup. 

 

Ako som už opakovane uviedla, nezávislosť našej práce na prípadoch je jednoducho 

nespochybniteľná. 

 

V súlade so svojou prísahou vyslovenou pri prevzatí funkcie v roku 2014 budem pokračovať 

v presadzovaní práva bez strachu alebo zaujatosti a budem sa naďalej zasadzovať za zásady 

spravodlivosti, dobrej správy vecí verejných, transparentnosti a riadnych postupov. 

 

Prípadné kompromisy týkajúce sa jednotlivých prvkov portfólia 

 

Politika hospodárskej súťaže je napriek uvedenému súčasťou celkových širších cieľov 

Komisie a mala by pomôcť pri ich dosahovaní. 

 

Pravidlami hospodárskej súťaže a ich presadzovaním sa nemôžu riešiť všetky výzvy digitálnej 

transformácie. Regulácia a presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže musia fungovať 

spoločne, vzájomne sa dopĺňať a posilňovať. Presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže 

bolo v minulosti v mnohých oblastiach impulzom na regulačné iniciatívy a ich doplnenie a je 

nevyhnutné, aby boli regulačné návrhy založené na náležitej politike hospodárskej súťaže. 

Každý z týchto nástrojov však zohráva svoju úlohu. Keď zistíme systémové problémy 

s fungovaním našich trhov alebo keď podstatou problému nie je narušená hospodárska súťaž, 

regulácia je lepším riešením. 

Z tohto dôvodu nevidím medzi dvoma časťami môjho portfólia žiadne kompromisy, ale skôr 

synergie: umožní mi to využiť poznatky a všeobecné vedomosti o trhu získané v rámci 

portfólia hospodárskej súťaže pri navrhovaní regulačných iniciatív v digitálnej oblasti. 

Pravidlá hospodárskej súťaže EÚ pripravenej na digitálny vek 

Na celom svete prebiehajú široké diskusie o hospodárskej súťaži v digitálnom hospodárstve. 

Keď ma zvolená predsedníčka požiadala, aby som vo svojom poverovacom liste prevzala 

zodpovednosť za to, aby bola Európa pripravená na digitálny vek, ako aj za pokračovanie 

mojej práce v oblasti hospodárskej súťaže, zdôraznila, že sa musíme zamerať na to, aby trhy 

lepšie fungovali pre spoločnosť, spotrebiteľov a podniky. Zdôraznila tiež, že musíme 

podporovať priemysel, aby sa mohol prispôsobiť globalizácii a prechodu v dôsledku 

globalizácie, digitalizácie a prechodu na klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo. 

Počas môjho pôsobenia vo funkcii komisárky pre hospodársku súťaž som sa veľa dozvedela 

o tom, čo s pravidlami hospodárskej súťaže môžeme a čo nemôžeme urobiť. Vzhľadom na 

osobitné výzvy, ktoré digitalizácia predstavuje pre naše hospodárstvo a spoločnosť, som 

oslovila odborníkov v tejto oblasti, a to troch nezávislých osobitných poradcov, aby Komisii 

poskytovali poradenstvo o tom, čo je potrebné na presadzovanie našich pravidiel 

hospodárskej súťaže v digitálnom veku. Vypracovali správu, ktorá bola uverejnená v apríli 

2019. Obsahuje niekoľko návrhov na formovanie presadzovania pravidiel hospodárskej 

súťaže v ďalšom funkčnom období. 
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Som odhodlaná pracovať spolu so všetkými útvarmi Komisie s cieľom pripraviť Európu na 

digitálny vek. Budem sa zameriavať aj na praktické aspekty nášho presadzovania pravidiel 

vrátane aspektov, ako je vymedzenie trhu, a budem hodnotiť a skúmať naše pravidlá s cieľom 

zabezpečiť, aby naša politika a pravidlá hospodárskej súťaže naďalej zabezpečovali 

efektívnosť trhov, a tak prispievali k silnému európskemu priemyslu doma aj vo svete. 

Prostredníctvom spolupráce so svojimi kolegami v rámci celej Komisie a vychádzajúc 

z mojich skúseností v oblasti presadzovania hospodárskej súťaže budem pomáhať pri 

zabezpečovaní, aby Európska komisia naďalej zostala v popredí, pokiaľ ide o presadzovanie 

predpisov a reguláciu na digitálnych a technologických trhoch. 

Druhá otázka 

Mohli by ste uviesť svoje priority týkajúce sa digitálnej agendy, a to najmä vzhľadom 

na prebiehajúcu medzinárodnú daňovú reformu pod vedením skupiny G20? Plánujete 

zaviesť spravodlivý európsky program zdanenia digitálneho odvetvia bez ohľadu na 

výsledok prebiehajúcich rokovaní? Budete aktualizovať pravidlá a usmernenia pre 

štátnu pomoc s cieľom zohľadniť existujúce a vznikajúce praktiky agresívneho 

daňového plánovania a lepšie ich zosúladiť s parížskymi záväzkami? 

 

Zdaňovanie v digitálnej oblasti 

 

Myslím si, že by sme mali digitalizáciu formovať spôsobom, ktorý zodpovedá potrebám 

európskeho hospodárstva a našej spoločnosti. Jednou dôležitou súčasťou tohto systému je, že 

všetky spoločnosti, veľké alebo malé, tradičné alebo digitálne, platia svoj spravodlivý daňový 

podiel. Na tento účel potrebujeme spravodlivé medzinárodné daňové zákony. 

 

Súčasný medzinárodný rámec dane z príjmov právnických osôb nie je v súlade s realitou 

moderného hospodárstva. Je príliš zložitý a nezaisťuje, aby boli zisky zdanené tam, kde sú 

vytvorené. Z analýzy takisto vyplýva, že priemerné digitálne spoločnosti čelia daňovej sadzbe 

len vo výške 9 % v porovnaní s 23 % v prípade tradičných podnikov. Narúša to hospodársku 

súťaž medzi tradičnými a digitálnymi podnikmi a spochybňuje udržateľnosť daňových 

základov členských štátov a spravodlivosť daňových systémov. 

 

Preto by sme mali naďalej vyvíjať medzinárodné úsilie s cieľom dohodnúť sa na prístupe 

k digitálnemu zdaňovaniu na úrovni G20 a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. 

Návrh Komisie o digitálnom zdaňovaní, predložený v marci 2018, už pomohol urýchliť ďalší 

pokrok na medzinárodnej úrovni. Celosvetové riešenie, o ktoré sa usilujeme, musí umožniť 

účinné zdaňovanie digitálneho hospodárstva. Takisto by malo byť jednoduché, aby 

poskytovalo istotu podnikom, bolo zlučiteľné s pravidlami jednotného trhu a aby prinášalo 

výhody pre EÚ a jej členské štáty. 

 

Nasledujúce mesiace budú mať zásadný význam pre dosiahnutie pokroku. Ak sa dosiahne 

účinná globálna dohoda, bude si to vyžadovať koordinované vykonávanie v EÚ s cieľom 

znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a zvýšiť daňovú istotu pre podniky. Ak sa do konca 

roka 2020 nepodarí dosiahnuť účinnú dohodu, EÚ by mala byť ochotná konať samostatne. 

Budeme potrebovať riešenie na úrovni EÚ, ktoré bude reagovať na výzvy digitálneho 

hospodárstva, prinášať výhody pre EÚ a umožňovať nám dospieť k dohode medzi členskými 

štátmi. Stáva sa to obzvlášť naliehavou záležitosťou aj v záujme zachovania jednotného trhu, 

keďže viaceré členské štáty podnikajú kroky na riešenie týchto výziev. 
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Pravidlá a usmernenia týkajúce sa štátnej pomoci 

 

Pokiaľ ide o agresívne daňové plánovanie, existujú rôzne spôsoby, ako poskytnúť 

usmernenia, a budem tak robiť aj naďalej. Komisia v dôsledku svojej práce na prípadoch 

prijala osem rozhodnutí, v ktorých podrobne vysvetľuje praktiky agresívneho daňového 

plánovania, ako aj dôvody, prečo sa považovali alebo nepovažovali za nezákonnú štátnu 

pomoc. Komisia v roku 2016 poskytla členským štátom a podnikom usmernenia týkajúce sa 

spôsobu, akým by postupy daňového plánovania mohli porušiť pravidlá EÚ v oblasti štátnej 

pomoci, a to v oznámení o pojme štátna pomoc a v pracovnom dokumente o štátnej pomoci 

a záväzných daňových stanoviskách. Na základe tohto usmernenia niekoľko členských štátov 

prijalo opatrenia s cieľom zmeniť ich legislatívny rámec alebo postupy v oblasti vydávania 

záväzných daňových stanovísk, aby zabránili poskytovaniu neoprávnenej štátnej pomoci. 

V súčasnosti prebieha niekoľko formálnych vyšetrovaní a niektoré z našich rozhodnutí skúma 

Súdny dvor. Rozsudky, ktoré už vydal Všeobecný súd, potvrdili, že aj keď majú členské štáty 

výlučnú právomoc pri stanovovaní svojich právnych predpisov týkajúcich sa priameho 

zdaňovania, musia tak urobiť v súvislosti s právom EÚ vrátane pravidiel štátnej pomoci. 

Okrem toho sa v rozsudkoch potvrdil aj prístup Komisie k selektívnosti a k posudzovaniu, či 

transakcie medzi skupinovými spoločnosťami poskytujú výhodu v zmysle pravidiel EÚ 

týkajúcich sa štátnej pomoci na základe tzv. princípu nezávislého vzťahu. Každý prípad má 

zároveň svoje vlastné špecifiká. 

To všetko znamená, že pred tým, ako budeme môcť formálnejšie konsolidovať získané 

skúsenosti, ešte musíme vyvinúť viac postupov. Medzitým bude pre mňa naďalej hlavnou 

prioritou zaoberať sa opatreniami agresívneho daňového plánovania podľa pravidiel EÚ 

v oblasti štátnej pomoci s cieľom posúdiť, či je ich dôsledkom nezákonná štátna pomoc. 

S kolegami komisármi budem pracovať na riešení dôležitých výziev, ktoré prináša zmena 

klímy. Súčasné pravidlá štátnej pomoci, najmä usmernenia o štátnej pomoci v oblasti ochrany 

životného prostredia a energetiky a zodpovedajúce časti všeobecného nariadenia 

o skupinových výnimkách už členským štátom poskytujú mnohé možnosti na podporu 

opatrení na ochranu životného prostredia a zníženie emisií CO2 v súlade s Parížskou dohodou. 

Ako už bolo oznámené skôr v roku 2019, Komisia začala kontrolu vhodnosti, 

prostredníctvom ktorej zhodnotíme väčšinu našich usmernení, aby sme určili, či sú naďalej 

vhodné na daný účel (ďalej len „kontroly vhodnosti“). Keď budú k dispozícii zistenia kontrol 

vhodnosti, tieto zistenia budú slúžiť ako základ pre úvahy o možnom budúcom preskúmaní 

pravidiel. Každá prípadná revízia príslušných pravidiel štátnej pomoci by sa samozrejme 

uskutočnila v kontexte ambicióznych cieľov politiky v oblasti klímy, ktoré budú vyjadrené 

v nadchádzajúcom oznámení Komisie o ekologickom dohovore. 

Tretia otázka 

Politika hospodárskej súťaže musí byť prínosom pre spotrebiteľa, a preto treba 

zabezpečiť, aby náklady na sankcie za porušenia v konečnom dôsledku neznášali 

občania. Bolo by vhodné zaviesť namiesto ukladania výlučne pokút štrukturálne 

nápravné opatrenia, ako sú napríklad odpredaje, prevody hmotného a nehmotného 

majetku alebo prevody know-how? 

 

Pokuty slúžia na dosiahnutie dôležitého cieľa, ktorým je odradiť spoločnosti od porušovania 

pravidiel hospodárskej súťaže. Pokuty však nie sú jediným nástrojom, ktorý používame na 

riešenie obáv v súvislosti s hospodárskou súťažou. Máme právomoc ukladať tak štrukturálne, 
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ako aj behaviorálne nápravné opatrenia, ktoré sú potrebné na to, aby došlo k ukončeniu 

porušovania antitrustových pravidiel alebo k schváleniu fúzie. Štrukturálne nápravné 

opatrenia možno uplatniť v antitrustových prípadoch, ak sú potrebné na to, aby sa zabránilo 

trvalému alebo opakovanému porušeniu, ktoré vyplýva zo štruktúry podniku. Napriek tomu, 

že sme doteraz túto právomoc nevyužili pri uloženiach zákazu v antitrustových prípadoch, 

máme veľa skúseností s prípadmi týkajúcimi sa antitrustových záväzkov a postupov pri 

fúziách. To zahŕňa najmä prostriedky nápravy zahŕňajúce prevody podnikov, ale aj transfery 

technológií alebo povinnosti zabezpečiť interoperabilitu výrobkov alebo služieb. Naše 

skúsenosti v tejto oblasti by boli určite užitočné a nápomocné pri navrhovaní vhodných 

nápravných opatrení v antitrustovej oblasti. 

Chcela by som takisto pripomenúť dôležitý nedávny vývoj v politike hospodárskej súťaže, 

ktorým je vykonávanie smernice o náhrade škody vo všetkých členských štátoch v roku 2018. 

V smernici o náhrade škody sa odstránili prekážky, ktoré obetiam protisúťažného správania 

spoločností bránia v tom, aby uplatnili nárok na náhradu škody. 

 


