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ODPOVĚDI NA DOTAZNÍK EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

DODATEČNÉ PÍSEMNÉ OTÁZKY PRO KANDIDÁTKU NA FUNKCI KOMISAŘE PRO 

VNITŘNÍ TRH 

Sylvie GOULARDOVÁ 

nominovaná kandidátka na funkci komisařky pro vnitřní trh 

 

 

ODDÍL 1 / PORTFOLIO 

 

1. Odpovědi a závazky, které jste formulovala během slyšení dne 2. října 2019, nám 

nebyly jasné. Z toho důvodu bychom Vám rádi položili tyto otázky: Jak budete řídit, 

koordinovat a zvládat činnost tak objemného a bezprecedentního portfolia, za které 

máte zodpovídat, – nových klíčových GŘ – s ohledem na střety zájmů a na nový úkol 

spočívající v budování jednoho ze tří GŘ (nové GŘ pro obranný průmysl a vesmír), 

které bylo uměle připojeno, když navíc odpovídáte i za politiku v oblasti 

audiovizuálních děl a médií? Jak budete například utvářet budoucí průmyslovou 

politiku? A novou strategii týkající se obrany a vesmíru? 

 

2. Portfolio, které Vám Ursula von der Leyenová přidělila, sahá od průmyslu až po 

digitální služby, od vesmíru až po obranu, od audiovizuálních služeb až po MSP. Jak 

hodláte využít možnou součinnost mezi jednotlivými politikami a součinnost 

jednotlivých generálních ředitelství? 

 

3. Jakožto kandidátce na komisařku pro vnitřní trh se Vám svěřuje poměrně náročné 

portfolio, v jehož rámci budete mít odpovědnost za zcela rozdílné oblasti sahající od 

obrany až po digitalizaci a jehož celkový rozpočet bude dosahovat nejméně 36 mld. 

eur. Navzdory vysvětlením, která jste poskytla při nedávné parlamentní kontrole, se 

stále zdá být nepravděpodobné, že by v případě takového portfolia byl možný 

bezproblémový a uspokojivý výkon četných a různorodých povinností, kterými 

budete pověřena. 

 

 

Rozdíl mezi „jednotným trhem“ a „jednotným digitálním trhem“ je dnes díky technickému 

vývoji a konvergenci obchodních modelů již překonaný. To se týká všech našich podniků, 

zejména těch průmyslových. Proto je zde, pokud jde o regulaci a nástroje financování a 

koordinace, nutné zaujmout jednotný a koherentní přístup. To bude jádrem naší průmyslové 

strategie, která se bude opírat o hlubší jednotný trh a naši strategii pro malé a střední podniky 
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(MSP). Díky novému rozsahu mého portfolia budeme lépe vybaveni, abychom mohli tato 

rostoucí očekávání naplnit.  

Průmysl, podniky i podnikatelé potřebují, aby se výzvami, s nimiž se nyní potýká současná 

ekonomika, zabývalo jedno kontaktní místo. Toto portfolio umožní lepší využití synergií v 

řadě oblastí, například inovací. Všechna tři generální ředitelství se zabývají umělou 

inteligencí (UI), průmyslovým vlastnictvím, digitalizací a kybernetickou bezpečností. Každé z 

nich disponuje specifickými odbornými znalostmi ze svého odvětví – služeb, zboží, 

technologie, médií a audiovizuální oblasti, vesmíru a obrany. Spojení tohoto know-how proto 

představuje jedinečnou příležitost.  

Ráda bych uvedla pět příkladů takových synergií:  

1. Zvažujeme projekt, který by kombinoval vysoce výkonnou výpočetní techniku, sítě s 

vysokorychlostním připojením, umělou inteligenci, cloudové a vesmírné zdroje, 

abychom vybudovali kapacitu pro velmi přesné předvídání a zvládání krizí v Evropě. 

Díky této kapacitě by evropský průmysl získal v oblasti UI / dat velkého objemu 

náskok, jež by následně byl pro EU obchodně i společensky přínosný. Umožnila by 

nám odpovědět například na otázku, které oblasti budou obzvláště zasaženy 

extrémními meteorologickými jevy nebo zvyšujícími se hladinami oceánů. To má 

význam pro veřejný sektor (co se týče plánování, preventivních opatření atd.), 

stavebnictví a mnoho dalších.  

 

2. Pro jakoukoli vyspělou ekonomiku bude nezbytným předpokladem plně zabezpečená 

datová infrastruktura. Novou hranicí pro zabezpečenou komunikaci je kvantová 

technologie. Činnost generálních ředitelství v oblasti vesmíru a kybernetické 

bezpečnosti by nám sloužila jako základ při podpoře výzkumných středisek, 

soukromých podniků a dalších veřejných subjektů, aby společně vyvíjely a zaváděly 

plně zabezpečenou kvantovou komunikační infrastrukturu mezi koncovými body, 

která bude zahrnovat družicové a pozemní technologie.  

3. Mezi odvětví, která se musí přizpůsobit digitálnímu přechodu, jinak bude jejich 

budoucnost ohrožena, patří zdravotnické technologie, stavebnictví a módní nebo 

kosmetické výrobky. Integrovaný přístup, v jehož rámci bude přezkoumána a 

upravena legislativa s ohledem na digitální éru a změny klimatu, pro ně bude velkým 

přínosem. Aby bylo možné oslovit všechny podniky a odvětví, nejen průkopníky, 

mohla by být zahájena série dialogů v jednotlivých odvětvích o „veškerých 

technologiích“ (ve stavebnictví, v módním průmyslu, cestovním ruchu apod.). Cílem 

by byla spolupráce se všemi zainteresovanými stranami na vypracování řady 

konkrétních opatření, která by pomohla všem klíčovým odvětvím hospodářství EU v 

transformaci tak, aby pro ně digitalizace byla přínosem. Jako podpora by přitom 

fungovala specializovaná centra pro digitální inovace, která se nezabývají jen 

digitálními řešeními, ale energetickou účinností, novými materiály a výrobními 

technologiemi. 
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4. Vzájemné obohacování tradičních výrobních odvětví a tvůrčích odvětví bylo vždy 

typickým znakem evropské excelence. Díky integraci pokročilých technologií se 

našim tvůrcům otevírají nové možnosti. Například 3D tisk umožňuje bezprecedentní 

kombinaci ekodesignu a kreativní architektury. Obsah s virtuální realitou z dílen 

profesionálních producentů umožňuje školení provozovatelů komplexních strojních 

zařízení. Budu podporovat prostory pro spolupráci v centrech pro digitální inovace, 

které sdružují umělce, technology a představitele průmyslu. V každém členském státě 

by měl existovat alespoň jeden takový prostor.  

 

5. V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že nezbytným důsledkem změny klimatu, 

digitalizace a stárnutí obyvatelstva, je potřeba zajistit rozšiřování dovedností a 

rekvalifikaci naší populace, aby bylo možné zabezpečit blahobyt a prosperitu a udržet 

naše sociálně tržní hospodářství. Budu proto úzce spolupracovat s komisařem pro 

pracovní místa na iniciativách, které mohou prospět průmyslu. 

 

Dále hodlám v generálních ředitelstvích zavést následující:  

 V našich průmyslových odvětvích na jednotném trhu, jak v digitální oblasti, tak 

v oblasti obrany jsou klíčovými aktéry malé a střední podniky. V novém GŘ pro 

obranný průmysl a vesmír zřídím nový informační tým pro malé a střední podniky, 

který zajistí aktivní účast malých a středních podniků a společností se střední tržní 

kapitalizací na programech týkajících se obranného průmyslu a vesmíru. Ten také 

zajistí, aby tyto podniky stály v čele využívání dat vytvořených našimi družicemi 

a kosmickou infrastrukturou. Tým bude spolupracovat s týmy pro malé a střední 

podniky v GŘ GROW a GŘ CNECT, a vznikne tak jedna pracovní skupina pro tyto 

podniky. V rámci Komise tedy budou společně představovat kontaktní místo pro malé 

a střední podniky, bez ohledu na jejich odvětví. Jak zmiňuji podrobněji níže, budu 

jmenovat zmocněnce pro MSP na plný úvazek, kterému bude tato nová pracovní 

skupina pro malé a střední podniky nápomocna. Jeho/jejím úkolem bude propojit 

komunitu malých a středních podniků a stimulovat ji, naslouchat obavám těchto 

podniků a provádět strategii pro malé a střední podniky, kterou vypracujeme. 

 

 Chci podpořit synergie mezi týmy pro prosazování práva těchto tří generálních 

ředitelství, aby podnikaly v těchto otázkách opatření, bez ohledu na to, kam zrovna 

spadají příslušné právní nástroje.  

 

 Vzhledem k výjimečným okolnostem zřízení nového Generálního ředitelství pro 

obranný průmysl a vesmír, bude můj kabinet využívat další flexibility a dočasné 

podpory v kabinetu založeného na základě rozhodnutí předsedkyně Komise. Zvážím, 

zda na základě zřízení GŘ pro obranný průmysl a vesmír nepřizpůsobit strukturu GŘ 

GROW.  
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Obdobně znepokojivý je nejasný vztah mezi Vaším portfoliem a portfoliem kandidátky 

na komisařku Margrete Vestagerové, který se podle všeho s Vaší oblastí působnosti 

překrývá v otázkách spojených s digitální agendou. 

V této fázi jsou proto nutné podrobnější informace, aby bylo jasné, zda Vaše portfolio 

bude kompatibilní s portfoliem kandidátky Vestagerové. 

 

Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk bude odpovědná za 

řízení a koordinaci práce v oblasti vedoucího postavení v digitální oblasti. Pod jejím vedením 

budu pracovat například v oblasti umělé inteligence a hodlám se zasadit o vzájemné 

obohacování civilního průmyslu a odvětví obrany a vesmíru. Výkonná místopředsedkyně 

bude kromě toho spolu s výkonným místopředsedou pro hospodářství ve prospěch lidí vést 

průmyslovou strategii a strategii pro malé a střední podniky, do nichž budu aktivně přispívat, 

jak jsem již vysvětlila v různých odpovědích.  

Ačkoliv oceňujeme, že věnujete pozornost nejrůznějším potížím evropských MSP, ve 

svých odpovědích jste nenavrhla žádná konkrétní opatření, kterými byste takové potíže 

řešila. Navíc přetrvávají obavy, že budoucí Komise se nebude vážně zabývat postupným 

vytlačováním některých podniků z vnitřního trhu, obzvláště mikropodniků. 

 

 

Malé a střední podniky – od tradičních rodinných podniků až po začínající podniky – tvoří v 

celé své rozmanitosti 99 % našich firem a zaměstnávají dvě třetiny našich pracovníků. Evropa 

však přesto nevyužívá jejich potenciál naplno. Malé a střední podniky budou ústředním 

bodem naší průmyslové politiky; zajistíme, aby jejich potřeby a obavy byly řešeny, aby 

mohly růst a být konkurenceschopnější.  

Jsem hluboce přesvědčena, že abychom dosáhli pokroku, měli bychom zaujmout 

pragmatický přístup zdola nahoru a naslouchat všem příslušným aktérům – jen tak 

můžeme předkládat účinné návrhy. Proto také hodlám v prvních šesti měsících svého mandátu 

vyvinout zvláštní úsilí a promluvit s vámi a vašimi voliči, navštívit členské státy, hlavní města 

i regiony, diskutovat s podniky a zaměstnanci, stejně jako s vládami a vnitrostátními 

parlamenty. V tomto ohledu zaktivuji všechny příslušné sítě, struktury a fóra pro spolupráci. 

V tomto úsilí mě podpoří nový zmocněnec pro MSP, uvedený níže. 

Strategie pro malé a střední podniky, kterou spolu vypracujme, se zaměří zejména na: 

i. snížení regulačních a administrativních překážek;  

ii. boji proti opožděným platbám; 

iii. zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování;  

iv. zajištění, aby předpisy o jednotném trhu zohledňovaly specifika malých a středních 

podniků; 

v. vytvoření vhodných sítí a programů s cílem poskytnout malým a středním podnikům 

potřebné dovednosti a podpořit je při řešení nových výzev. 
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Aby byly tyto cíle naplňovány konzistentně se všemi příslušnými zúčastněnými stranami, 

hodlám jmenovat zmocněnce pro malé a střední podniky na plný úvazek. Jeho/jejím 

úkolem bude propojit komunitu malých a středních podniků a stimulovat ji, naslouchat 

obavám těchto podniků a každodenně dohlížet na realizaci vytyčené strategie. 

Zmocněnci/zmocněnkyni bude nápomocna nová pracovní skupina pro malé a střední podniky, 

která propojí stávající nebo brzy vytvořený tým pro malé a střední podniky v generálních 

ředitelstvích GROW a CNECT a budoucím GŘ pro obranný průmysl a vesmír. V Komisi tak 

vznikne kontaktní místo pro malé a střední podniky, bez ohledu na jejich odvětví, které bude 

úzce spolupracovat s agenturou EASME při provádění programu.  

Pokud jde o regulační a administrativní překážky, prozkoumám způsoby, jak je snížit nebo 

odstranit. Budu například spolupracovat s členskými státy na rychlejším provedení nařízení o 

jednotné digitální bráně, a zejména zásady „pouze jednou“, která by měla zajistit, aby 

podniky předkládaly dokumenty nebo doklady pouze jednou. 

Co se týče opožděných plateb, není přijatelné, aby platby v řadě případů přicházely malým a 

středním podnikům s více než 100 denním zpožděním. To je příčinou více než čtvrtiny 

úpadků malých a středních podniků. Hodlám proto bez váhání zahájit řízení o nesplnění 

povinnosti s kterýmkoli členským státem, který nebude dodržovat předpisy.  

V přístupu k financování jsme sice v minulých letech dosáhli pokroku, ale je třeba udělat 

mnohem více. Hodlám se této záležitosti věnovat spolu s výkonným místopředsedou pro 

hospodářství ve prospěch lidí a komisařem pro pracovní místa. 

 Mám rovněž v úmyslu v návaznosti na úspěch nástroje úvěrové záruky programu 

COSME podniknout další kroky v rámci fondu InvestEU. Návrh Komise ve výši 

11,25 miliardy eur představuje nárůst o oproti současnému stavu 20 %. To znamená, 

že přístup k financování budou mít tisíce dalších malých a středních podniků. Kromě 

toho pro ně bude snazší získat přístup k novým finančním nástrojům EU, jelikož 

jednotný soubor pravidel v rámci programu InvestEU zjednoduší účast a sníží 

administrativní zátěž. 

Kromě těchto dvou nástrojů je třeba zjednodušit přístup k příležitostem k financování ze 

strany EU a zajistit, aby tyto příležitosti pokryly potřeby malých a středních podniků v každé 

fázi jejich rozvoje. 

 Zajistím, aby se malé a střední podniky mohly se všemi dotazy ohledně příležitostí 

k financování ze strany EU obracet na jednotné kontaktní místo, než aby musely 

zkoumat program od programu. 

 

 Současná Komise testuje program na zvýšení financování pro malé a střední podniky a 

začínající podniky ve fázi rozvoje. V rámci programu ESCALAR je pro manažery 

fondů rizikového kapitálu k dispozici 300 milionů eur dalšího finančního krytí 

určeného na další investice nebo i vznik nových fondů zaměřených na tyto 
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společnosti. Program je založen na úspěšné iniciativě Small Business Investment 

Company (SBIC) v USA a já jej v rámci programu InvestEU rozšířím.  

 

 Malým a středním podnikům můžeme také pomoci prostřednictvím primární emise 

akcií a kapitálu, který potřebují, aby se mohly obchodně rozvíjet. Měli bychom 

zajistit, aby financování bylo k dispozici v průběhu celého cyklu investování 

do společnosti, a zvýšit počet malých a středních podniků, kteří mají prospěch 

z primární emise akcií, a to na základě rozšíření stávajících finančních nástrojů. 

Finanční podpora EU by posílila činnost prováděnou v rámci unie kapitálových trhů. 

To by mohlo dát politický impuls k uvolnění investic na trzích s veřejnými zakázkami. 

Jsem přesvědčena, že naším cílem by mělo být fungování tohoto nástroje v rámci 

fondu InvestEU již v roce 2021.  

Aby malé a střední podniky z jednotného trhu těžily naplno, musíme zajistit, aby právní 

předpisy týkající se jednotného trhu zohledňovaly konkrétní potřeby těchto podniků. 

 Dohlédnu na to, aby akt o digitálních službách poskytl malým a středním podnikům 

a začínajícím podnikům předvídatelnost a právní srozumitelnost, kterou potřebují. 

Roztříštěnost trhu zvýhodňuje velké platformy, které se dokáží vyrovnat s náklady 

souvisejícími se složitostí systému a posílit svou tržní sílu. Zajistím, aby se jim v 

ekonomice založené na datech dostalo spravedlivého zacházení prostřednictvím 

důsledného prosazování nařízení o platformě pro obchodní vztahy. 

 

 Malé a střední podniky by měly rovněž mít prospěch z nově vznikajících příležitostí 

v oblasti vesmíru a obrany, včetně našeho kosmického programu a Evropského 

obranného fondu. Tento fond poskytuje doplňkové financování určené na účast 

malých a středních podniků. Aby se zajistilo aktivní zapojení malých a středních 

podniků, zřídím v rámci GŘ pro obranný průmysl a vesmír specializovaný tým pro 

malé a střední podniky, aby jim byl v přístupu k financování nápomocen. 

 

 Pro malé a střední podniky a začínající podniky je klíčová ochrana duševního 

vlastnictví. Tuto ochranu však přesto dosud využilo jen 9 % našich malých a 

středních podniků, a v důsledku toho vzniká riziko, že jejich vynálezy nebudou 

v Evropě uvedeny na trh. To by se mělo změnit. Zaměřím se například na zlepšení 

přístupu ke strategickému poradenství v oblasti duševního vlastnictví a jeho 

dostupnost a začlením jej do podpory nabízené sítí Enterprise Europe Network a 

evropskými centry pro digitální inovace a rovněž přístupu k financování z programu 

Horizont Evropa. Přijmu opatření, která našim malým podnikům pomohou využít 

svého duševního vlastnictví ve snaze o získání finančních prostředků nebo při 

spolupráci s obchodními partnery, například zajištěním toho, aby evropské podpůrné 

sítě nabízely příležitosti k hledání partnerů. Je třeba snížit náklady a složitost systému 

pro získání, správu a prosazování ochrany duševního vlastnictví, například 

modernizací systému průmyslových vzorů tak, aby fungoval i pro malé a střední 

podniky v digitální ekonomice, a prozkoumat pokyny pro vzorové smlouvy nebo 
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vypracování těchto smluv na podporu partnerství pro inovace, jako například v 

ekonomice sdílení. V neposlední řadě bychom se měli zasadit o to, aby podniky mohly 

snáze bojovat se všemi formami krádeže duševního vlastnictví, jako je padělání, 

pirátství a kybernetické krádeže. 

 

 Podniknu také další kroky, aby malé a střední podniky mohly lépe využívat veřejných 

zakázek v EU v hodnotě přibližně 2 bilionu eur ročně. Například hodlám navrhnout: 

iniciativu na podporu přeshraničních veřejných zakázek pro jejich zadavatele a 

regionální malé a střední podniky v příhraničních regionech; podporu začínajících a 

rozvíjejících se podniků prostřednictvím programu zprostředkovatelských služeb v 

oblasti inovací pro cílené navazování kontaktů; podporu digitalizace celého procesu 

zadávání veřejných zakázek; a spolu s komisařem pro obchod podporu lepšího 

přístupu evropských malých a středních podniků na světové trhy s veřejnými 

zakázkami a také bilaterální a globální podporu snižování administrativní zátěže 

prostřednictvím celosvětového uznávání normy EU pro e-Certis.  

V neposlední řadě by také součástí naší strategie pro malé a střední podniky mělo být 

koncipování vhodných sítí a programů s cílem poskytnout malým a středním podnikům 

potřebné dovednosti a podpořit je při řešení nových výzev (např. digitalizace, udržitelnost). 

 Aby měly malé a střední podniky z digitalizace prospěch, posílím evropská centra pro 

digitální inovace a za použití sítě Enterprise Europe Network – největší podpůrné sítě 

pro malé a střední podniky na světě spojující více než 600 místních, regionálních a 

vnitrostátních organizací z celé Evropy od agentur regionálního rozvoje a inovačních 

agentur až po obchodní komory pomáhající malým a středním podnikům inovovat 

a růst – vytvořit specializované služby v rámci „kapacity pro posílené řízení inovací“, 

poradenské služby na podporu digitalizace malých a středních podniků. 

 

 Je zásadní, aby naše malé a střední podniky mohly využívat přechodu na udržitelnou 

ekonomiku a stát v jeho čele. Proto hodlám v rámci sítě Enterprise Europe Network 

jmenovat specializované „poradce pro udržitelnost“ a prozkoumat, jak malým a 

středním podnikům usnadnit přístup k financování investic do udržitelnosti.  

 

 Zohlednění obou těchto aspektů – digitalizace a udržitelnosti – znamená učinit více 

pro to, aby malé a střední podniky měly přístup k dovednostem, které potřebují. Proto 

by, za pomoci našich podpůrných sítí, měly být součástí partnerství dovednosti pro 

průmyslová odvětví, na němž bych ráda spolupracovala s komisařem pro pracovní 

místa. 

 

 Musíme dát podnikatelům více příležitostí. Za posledních deset let pomohl program 

Erasmus pro mladé podnikatele jak novým, tak zkušeným podnikatelům učit se 

od sebe navzájem a expandovat na nové trhy, což vedlo ke zvýšení obratu 

a zaměstnanosti. Program má však příliš malý rozpočet, což omezuje jeho účinnost. 

Zatím se týkal 16 000 podnikatelů ve více než 8 000 výměnách. Hodlám mu přidělit 
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více zdrojů, a pokud bude současný pilotní projekt v oblasti výměn s Izraelem, 

Singapurem a USA úspěšný, rozšířit jej do více třetích zemí. Díky tomu budou naši 

podnikatelé moci expandovat i na další trhy. 
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ODDÍL 2 / JEDNOTNÝ TRH 

Během slyšení dne 2. října 2019 jste hovořila o tom, že pro dobře fungující vnitřní trh je 

důležité stimulovat sektor služeb a vymáhat provádění směrnice o službách. V této 

souvislosti bychom Vám rádi položili tyto otázky: 

Jaké konkrétní kroky podniknete společně s komisařem pro pracovní místa, abyste 

zajistili, že odborný pracovník poskytující dočasné přeshraniční služby a jeho 

zaměstnanci mají právo na stejnou svobodu pohybu? Konkrétněji řečeno, co navrhnete, 

aby skončila situace, kdy je přeshraniční poskytování dočasných služeb povoleno 

odborníkovi, ale jeho zaměstnanci takové služby poskytnout nemohou, dokud není 

vystaveno prohlášení o vyslání a není splněna řada závazných podmínek a náležitostí? 

Jaké kroky hodláte učinit, aby poskytovatelé služeb lépe znali požadavky jiných zemí a 

požadavky na vysílání pracovníků, pokud nabízejí přeshraniční služby? 

 

Jednotný trh tvoří čtyři svobody, které je třeba vnímat společně jako jeden soubor. Z těchto 

svobod vychází náš cíl – vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. 

Dokončení jednotného trhu má zásadní význam. Zlepšení jednotného trhu se službami je pro 

EU klíčové, ať v přeshraniční dimenzi, tak pro vnitřní ekonomiku členských států. Služby 

představují 70 % HDP a pracovních míst v EU. Na službách závisí konkurenceschopnost 

zpracovatelského průmyslu EU: vstupy v oblasti služeb tvoří 40 % jeho přidané hodnoty. 

Odvětví služeb se rovněž rychle mění (např. prostřednictvím digitalizace a změn v potřebách 

spotřebitelů) a neustále se objevují nové výzvy. Budu pracovat na tom, abychom v našich 

ekonomikách překonávali hranice, protože náš jednotný trh – o velikosti světadílu – nás 

rovněž chrání před geopolitickou nejistotou. 

Význam jednotného trhu je nesporný. Přesto jsem si také plně vědoma a zcela chápu, 

že konkrétní opatření zaměřená na rozvoj jednotného trhu služeb jsou někdy předmětem 

kontroverzních debat.  

Pokud chceme využít potenciál jednotného trhu, musíme si navzájem důvěřovat. Mám v 

úmyslu změnit způsob práce a začít uplatňovat přístup zdola nahoru. Zapojím se proto 

do detailních a inkluzivních diskusí s vámi, s členskými státy a se všemi zúčastněnými 

stranami. Během prvních šesti měsíců mého funkčního období se obzvláště vynasnažím být v 

kontaktu s Parlamentem a jeho složkami, budu navštěvovat členské státy, hlavní města, ale 

i další regiony, zejména pohraniční, a debatovat s vládami, vnitrostátními parlamenty, 

podniky, pracovníky, všemi dotčenými aktéry i spotřebiteli. Aktivuji všechny dostupné sítě, 

struktury a fóra spolupráce a v případě potřeby zvážím, jak je zlepšit. 

Chci dosáhnout konsenzu před tím, než bude předložen nějaký návrh. Mé politické návrhy 

budou založeny na této konzultaci a na důkazech. 



 

10 
 

Vaše otázka je relevantní, zejména pokud jde o příhraniční regiony, jež obvykle 

zaznamenávají zvýšenou mobilitu pracovníků. Zaprvé, směrnice o uznávání odborných 

kvalifikací usnadňuje mobilitu pracovníků (včetně automatického uznávání).  

Zadruhé, pokud jde o vysílání pracovníků, je pravda, že poskytovatelům služeb jsou příliš 

často ukládány administrativní požadavky, jako jsou žádosti o poskytnutí určitých dokumentů 

(včetně jejich překladů), a to někdy ve značném předstihu. V uplynulých letech se usilovně 

pracovalo na aktualizaci legislativního rámce pro vysílání pracovníků a na zlepšení provádění 

a prosazování pravidel. Tato zátěž by současně mohla být výrazně snížena – aniž by tím byl 

ohrožen dohled nad vysíláním pracovníků a ochranou jejich práv –, pokud by orgány 

členských států lépe spolupracovaly a pokud by se prozkoumaly všechny příležitosti v oblasti 

digitalizace. Nově vytvořený Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude hrát velmi 

důležitou úlohu při posilování spolupráce mezi členskými státy. Musí se rovněž dokončit 

jednání o revizi pravidel pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení, která se budou touto 

zátěží rovněž zabývat. Značná část těchto právních předpisů spadá do působnosti 

nominovaného kandidáta na komisaře pro pracovní místa, s nímž budu spolupracovat tak, 

abychom v souladu se zásadami jednotného trhu zajistili, že stávající právní předpisy v jeho 

působnosti (včetně směrnice o prosazování směrnice o vysílání pracovníků) podpoří mobilitu 

pracovníků a umožní boj proti podvodům.  

Zatřetí máme zaveden systém, který usnadňuje spolupráci a přímou výměnu informací mezi 

členskými státy na základě elektronické platformy zřízené Komisí: systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI). Vnitrostátní orgány však v oblasti vysílání pracovníků 

nevyužívají plně jeho potenciálu: v roce 2018 se 10 251 případů výměny informací v systému 

IMI týkalo uznávání odborných kvalifikací, ale pouze 2 785 otázek spojených s vysíláním. 

Společně s nominovaným kandidátem na komisaře pro pracovní místa budu prosazovat 

používání systému IMI a všech nástrojů, které máme k dispozici, aby členské státy plně 

spolupracovaly na snižování administrativní zátěže pro podniky.  

V neposlední řadě je pro zajištění dodržování předpisů ze strany podniků zásadní, aby byly 

informovány o platných pravidlech. Zajistí se tak právní jistota a předvídatelnost pro podniky, 

které chtějí poskytovat služby a vysílat pracovníky do jiných členských států. Mám v úmyslu 

plně využívat nedávno přijaté nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána (nařízení 

(EU) 2018/1724). Nařízení znovu opakuje a upřesňuje, že členské státy musí tyto informace 

zpřístupnit, a stanoví normy jejich kvality a požaduje k nim snadný přístup. Zajistím, aby 

povinnosti poskytovat informace o pracovních podmínkách vyslaných pracovníků vyplývající 

z tohoto nařízení byly uplatňovány účinně a v plném rozsahu.  

 

Máte v úmyslu předložit společně s komisařem pro pracovní místa konkrétní návrhy na 

rozšíření pravomocí Evropské agentury pro pracovní záležitosti, které by vedlo 

k zajištění spravedlivé svobody pohybu služeb a pracovníků? 
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Cílem Evropského orgánu pro pracovní záležitosti je podporovat spravedlivou mobilitu 

pracovníků a zajistit prosazování pravidel EU v této oblasti. Je zásadní, aby Evropský orgán 

pro pracovní záležitosti tyto cíle plnil. Za tento orgán bude odpovědný nominovaný kandidát 

na komisaře pro pracovní místa. Vzhledem k vazbě na poskytování služeb se silně zasadím 

o to, aby orgán splnil slib, že občanům a podnikům usnadní využívání výhod jednotného trhu 

a nedovolí žádné podvody.   
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Co konkrétně podniknete, abyste posílila důvěru členských států natolik, aby pochopily, 

že ekonomický růst EU není možný bez dynamického trhu se službami založeného na 

volném pohybu osob? 

 

Jednotný trh nemůže řádně fungovat bez důvěry a spolupráce mezi členskými státy a jejich 

orgány. A to je právě mým cílem: prostřednictvím mé angažovanosti a dialogu se všemi 

aktéry zapojenými do ekonomiky založené na službách vybudovat důvěru tak, aby vznikl 

nový impuls pro jednotný trh služeb založený na co nejširším konsenzu.  

 

Členské státy a Komise sdílejí odpovědnost za fungování jednotného trhu. Nejenže členské 

státy vyzvu, aby využívaly existující formy spolupráce a struktury, ale rovněž je požádám, 

aby poukázaly na problémy, s nimiž se setkávají. Chtěla bych vědět, jak bychom mohli lépe 

spolupracovat.  

 

Jednou z idejí, kterou by stálo za to vyzkoušet, jsou specializované vnitrostátní orgány, které 

by v jednotlivých členských státech sledovaly a zajišťovaly účinné provádění pravidel 

jednotného trhu. Tyto orgány by mohly mít účinné donucovací pravomoci, například by 

mohly předkládat případy nesouladu s pravidly jednotného trhu vnitrostátním soudům 

(podobně, jako se to již děje v oblasti ochrany údajů a zadávání veřejných zakázek). Tyto 

specializované vnitrostátní orgány by mohly vytvořit síť na úrovni EU podobnou jiným sítím, 

jako například síti vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž. Mohly by úzce 

spolupracovat, a to i prostřednictvím výměny názorů na konkrétní případy a specifické 

překážky na jednotném trhu, jakož i podporou osvědčených postupů a vzájemného učení. To 

je součástí rozhovorů, které chci vést s členskými státy a s vnitrostátními orgány. 

Jak zajistíte v souladu se svým prohlášením o „lepším prováděním směrnice o službách“ 

a s ohledem na rozdílné výklady obsahu některých částí této směrnice v členských 

státech jednotné provádění a vymáhání směrnice o službách v členských státech? 

 

Hospodářská soutěž podporuje na jednotném trhu špičkové výsledky. Jsem přesvědčena, 

že nejlepší ochranou je excelence. Jednotný trh podporuje inovace, a tím i produktivitu, 

a udržuje nízké ceny ku prospěchu spotřebitelů.  

 

Klíčovým tématem širokých konzultací, které povedu, bude lepší fungování jednotného trhu 

se službami. Vyslechnu všechny návrhy a pohovořím se všemi aktéry. 

 

Správné uplatňování stávajících pravidel by mohlo fungování jednotného trhu značně zlepšit. 

Toto bude jedna z mých priorit, zejména v oblasti služeb.  
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Na prvním místě budu pracovat na odstranění stávajících překážek. Jsem si vědoma, 

že existují velké kontroverze, ale domnívám se, že dosáhnout pokroku je možné, a budu 

usilovat o dosažení konsenzu. Osvojím si politiku aktivního prosazování založenou na 

důkladném posouzení zbývajících překážek, které mají na hospodářský růst a vytváření 

pracovních míst nejhorší dopady. Toto posouzení by mohlo mít podobu odvětvových šetření 

podobných těm, která provádí GŘ pro hospodářskou soutěž. Nebudu se zdráhat přijmout 

nezbytné právní kroky k prosazování směrnice o službách. 

 

Zadruhé budu usilovat o to, aby se zabránilo vzniku nových neodůvodněných překážek, a k 

předcházení jejich vzniku hodlám plně využívat existující nástroje (jako je například 

oznamovací postup podle směrnice o transparentnosti jednotného trhu). Budu rovněž trvat 

na tom, aby členské státy nové právní předpisy, které hodlají uložit regulovaným povoláním, 

systematicky přezkoumávaly podle směrnice o testu přiměřenosti. 

 

Zatřetí zajistím, aby reálné uplatňování pravidel členských států nekomplikovalo život 

podnikům (zejména malým a středním podnikům), nýbrž jim ho usnadňovalo. Zajistím, aby 

jednotná kontaktní místa stanovená ve směrnici o službách dosáhla svého plného potenciálu 

(mimo jiné prostřednictvím řízení o nesplnění povinnosti) a aby členské státy dodržovaly 

povinnosti týkající se poskytování informací a digitalizace postupů v rámci jednotné digitální 

brány. Spolu s členskými státy posílím fungování nástrojů, jako je SOLVIT, které poskytují v 

této oblasti praktickou pomoc. Hodlám vydávat více pokynů k uplatňování stávajících 

pravidel EU s cílem usnadnit členským státům provádění pravidel jednotného trhu, například 

provedením aktualizace příručky ke směrnici o službách a uživatelské příručky ke směrnici 

o odborných kvalifikacích. 

 

Zaměřím se zejména na příhraniční regiony, které jsou velmi důležité pro pochopení 

problémů s fungováním jednotného trhu. Tato součást mé strategie naslouchání všem aktérům 

by mohla vyústit v testování nových nápadů či specifických přístupů. Podobně se budu 

věnovat také situaci určitých hospodářských odvětví, která jsou obzvláště důležitá pro 

konkurenceschopnost evropské ekonomiky, jako jsou služby podnikům, stavebnictví 

a maloobchod. 

 

Při slyšení jste potvrdila, že chcete prohloubit jednotný trh. Jaká konkrétní opatření 

hodláte za tímto účelem zavést? Nedostatečná evropské integrace postihuje nejvíce 

sektor služeb. Jak posílíte směrnici o službách a jak ji dále rozšíříte? 

 

Jak jsem uvedla v předchozích odpovědích, povedu konzultace s cílem testovat a upravovat 

následující myšlenky, mimo jiné s ohledem na nově se objevující výzvy: 

1. Posílení provádění a prosazování stávajících pravidel jednotného trhu: 
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Jak je uvedeno výše, plánuji několik kroků k zajištění lepšího provádění stávajících právních 

předpisů EU v oblasti jednotného trhu, včetně směrnice o službách. Patří mezi ně opatření 

k lepšímu předcházení vzniku nových překážek na jednotném trhu a zavedení politiky 

aktivnějšího prosazování při odstraňování překážek v odvětví služeb. 

2. Zlepšení spolupráce mezi vnitrostátními orgány: 

Jak bylo zdůrazněno výše, mám v úmyslu posoudit, zda by stávající struktury a sítě 

spolupráce mezi orgány členských států mohly být posíleny. Případná síť vnitrostátních 

orgánů by mohla podpořit spolupráci mezi nimi, zajistit, aby podoba a provádění 

vnitrostátních pravidel byly v souladu s právními předpisy v oblasti jednotného trhu, 

a rozvíjet užší partnerství mezi Komisí a členskými státy v oblasti prosazování.  

3. Rozšíření automatického uznávání: 

Spolu se zúčastněnými stranami se budu zabývat možností rozšířit automatické uznávání na 

odborné služby, jako jsou inženýrské služby a účetnictví (podobně jako již existuje pro 

architekty, lékaře, zdravotní sestry a další profese). Revidovaná směrnice o odborných 

kvalifikacích zavedla flexibilní nástroje, které profesím, jež o to projeví zájem, umožní 

dosáhnout dohody na společných normách pro profesní vzdělávání prostřednictvím přístupu 

zdola nahoru. Díky tomu se usnadňuje mobilita. Využívání těchto nástrojů budu v úzké 

spolupráci se všemi zúčastněnými stranami podporovat a prosazovat. 

Rovněž se budu spolu s výkonným místopředsedou pro hospodářství ve prospěch lidí zabývat 

možnostmi, jak v rámci směrnice o službách zavést společně dohodnuté postupy pro 

usnadnění usazování a přeshraničního poskytování služeb, např. prostřednictvím pravidel 

týkajících se pojištění odpovědnosti a jeho dostupnosti ve všech členských státech, což je pro 

řadu poskytovatelů služeb velmi konkrétní každodenní téma. 

4. Podpora odpovědné ekonomiky sdílení: 

Mám v úmyslu prozkoumat záležitosti spojené s rychlým rozvojem ekonomiky sdílení. Je 

třeba posoudit, zda jsou potřeba opatření na podporu příležitostí občanů jakožto spotřebitelů 

a podnikatelů, a zabránit roztříštěnosti právních předpisů v rámci jednotného trhu, a zároveň 

řešit oprávněné obavy o veřejný zájem. Zejména je třeba zamyslet se nad tím, jak zajistit, aby 

kolaborativní platformy spolupracovaly s veřejnými orgány na účinnější ochraně veřejného 

zájmu než dnes, a to v plném souladu se zásadami jednotného trhu. Budu se podílet 

na iniciativách nominovaných kandidátů na komisaře pro pracovní místa a pro dopravu, 

pokud jde o pracovní podmínky pracovníků v rámci platforem a jízd na vyžádání (ride-

hailing). 

5. Podpora spravedlivých elektronických trhů: 

Maloobchodní prodej se uskutečňuje stále více on-line, takže platformy posilují. Zajistím, aby 

na celém jednotném trhu byla plně prováděna nová pravidla pro vztahy mezi platformami a 

podniky. Jedná se o první krok k zajištění toho, aby on-line platformy jednaly s obchodníky 
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spravedlivě a aby byly jejich vztahy transparentní – například pokud jde o změny podmínek 

a řazení výsledků vyhledávání. Kromě toho se chci s pomocí Střediska EU pro sledování 

ekonomiky internetových platforem zabývat záležitostmi, jako je přístup k údajům 

a preferenční zacházení platforem s jejich vlastními službami.  

6. Řešení problematiky služeb informační společnosti prostřednictvím aktu o digitálních 

službách 

Pro poskytovatele digitálních služeb a zejména pro začínající podniky je obtížné se v Evropě 

rozšiřovat, neboť se potýkají s roztříštěnými pravidly, přičemž mnohem větší globální aktéři 

a zejména velké platformy se dokáží složitým právním prostředím lépe pohybovat. Cílem aktu 

o digitálních službách bude upravit a vyjasnit stávající pravidla (která často pocházejí z doby 

před 20 lety), aby bylo možné místo odlišných pravidel na vnitrostátní úrovni stanovit jeden 

společný soubor pravidel (např. pokud jde o nenávistné verbální projevy a internetovou 

reklamu). Posílí se tak jednotný trh. Dalším jeho cílem je posílit spolupráci mezi členskými 

státy a prosazování, zejména pokud jde o zásadu země původu zakotvenou ve směrnici 

o elektronickém obchodu. 

 

Dne 2. října bylo během slyšení položeno několik otázek na sektor služeb. Vaše odpovědi 

postrádaly konkrétní návrhy a byly protichůdné. Například jste uvedla, že bychom měli 

využít potenciálu trhu i tehdy, pokud by to znamenalo „krátkodobé oběti“. Rovněž jste 

zmínila, že překážky existující v členských státech v oblasti služeb brzdí naše ekonomiky 

a že je třeba vyhýbat se nadměrné rigoróznosti právních předpisů (tzv. gold-plating). 

Později jste však uvedla, že cílem není deregulovat trh se službami, ale zajistit ochranu 

pracovníků a sladit sociální aspekty a trh. A v souvislosti se směrnicí o službách jste 

nakonec také prohlásila, že „bychom se k této diskusi neměli vracet, ale měli bychom se 

vrátit k tématům, ke kterým je třeba se vrátit“. 

– Můžete konkrétně objasnit, ke kterým tématům je třeba se vrátit? 

– Můžete jednoznačně odpovědět (ano či ne) na otázku, zda máte v úmyslu projednat 

směrnici o službách znovu? 

– Můžete jednoznačně odpovědět (ano či ne) na otázku, zda budete i nadále dodržovat 

zásadu země určení v oblastech, jako jsou služby a ochrana spotřebitelů? 

– Můžete objasnit, jaká konkrétní opatření navrhnete za účelem sladění sociálních 

aspektů s problematikou trhu? 

 

Směrnice o službách byla přijata po obsáhlých diskusích a obsahuje pečlivě vystavěný 

politický kompromis. Nechci znovu otevírat staré rány, a proto nemám v úmyslu přijít s 

novými návrhy na znovuotevření směrnice o službách. Budu plně dodržovat základní zásady 

zakotvené ve Smlouvě a ve směrnici o službách. 
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Učiním však vše, co je v mých silách, aby byla směrnice správně a v plném rozsahu 

prováděna a prosazována tak, abychom mohli plně realizovat potenciální přínos dokončeného 

jednotného trhu pro naše spotřebitele a podniky. Dobrým příkladem je návrh lepšího postupu 

oznamování pro služby předložený současnou Komisí.  

Legitimita jednotného trhu závisí na prosperitě pro všechny: podnikatele, pracovníky 

i spotřebitele. Je nezbytné, abychom umožnili evropským podnikům využívat jejich práva 

na volný pohyb, jinak nebude Evropa schopna držet krok se světovou konkurencí, zejména 

v oblasti digitálních služeb. Zároveň musíme prosazovat lepší ochranu práv pracovníků 

a spravedlivou hospodářskou soutěž. 

Jak jsem vysvětlila během slyšení, musíme reagovat na kritiku, která se týká nespravedlnosti 

v daňové a sociální oblasti. Když nově zvolená předsedkyně vyzvala k „souladu sociálních 

otázek a otázek trhu“, nastínila tím právě takovouto cestu. Tato Komise se jako celek zaměří 

na zásadní otázky, jako je spravedlivá minimální mzda, společný konsolidovaný základ daně 

z příjmů právnických osob a odlišné zdanění společností v oblasti špičkových technologií. 

Pokud jde o digitální služby, budeme pracovat na otázce práv pracovníků platforem. Budu 

podporovat realizaci těchto iniciativ a úzce při tom budu spolupracovat s příslušnými 

komisaři. 

 

Pokud může být návrh na regulaci umělé inteligence, tedy rodící se a mnohostranné 

oblasti politiky, předložen v prvních stech dnech působení nové Komise, kolik dní 

budete potřebovat na vypracování konkrétních a účinných návrhů na řešení 

přetrvávajících problémů s prosazováním směrnice o službách, které každodenně brzdí 

rozvoj skutečných podniků v celé Evropské unii? Můžete nastínit pořadí priorit, které 

budete jako komisařka pro vnitřní trh prosazovat, a uvést fakta, o něž se tato analýza 

priorit opírá? Odvážné a atraktivní politiky velké části této Komise se týkají úzkých 

segmentů digitální ekonomiky, ale páteř našeho hospodářství, tedy služby a rozvoj MSP, 

od Vás vyžaduje více představivosti a politického vedení. Z Vašeho slyšení vyplývá, že je 

nutné objasnit, zda váháte s otevřením sporných témat, jako jsou služby. Máte pocit, že 

jsou některé oblasti, do kterých se Komise nebude smět v příštích pěti letech pouštět 

(„no-go“ témata)? Pokud ano, které to jsou? Pro předchozí komisařku pro vnitřní trh 

bylo obtížné získat podporu členských států pro její iniciativy týkající se služeb. Co 

byste udělala jinak? Předchozí komisařka také zjistila, že dobře míněné návrhy 

podporující jednotný trh mohou být v průběhu legislativního procesu využity a jejich 

záměr pozměněn. Pokud budou Vaše návrhy původně koncipované jako štíty na 

ochranu jednotného trhu transformovány ve zbraně, které jednotný trh ničí, stáhnete je 

dříve, než způsobí škodu? 

 

Vzhledem k technologickému rozvoji a sbližování obchodních modelů se rozlišování mezi 

„jednotným trhem“ a „jednotným digitálním trhem“ stalo zastaralým. Projevuje se to ve všech 
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společnostech, u průmyslových podniků i poskytovatelů služeb. Jednou ze silných stránek 

mého portfolia je, že nám umožní posílit součinnost ve všech oblastech, a to i v takových, 

jako je umělá inteligence.  

Existuje dostatek ekonomických dat, jež ukazují, že ekonomické přínosy jednotného trhu jsou 

značné – představují 8,5 % HDP EU. Ekonomické studie rovněž ukazují, že ambiciózní 

provádění směrnice o službách by vedlo k dalšímu růstu ve výši 1,6 % HDP EU. Výhody 

a dopad jednotného trhu však nelze podchytit pouze z hlediska HDP. Pokud jde o pohyb osob, 

v jiném členském státě žije nebo pracuje přibližně 17 milionů občanů EU. To vše ukazuje, 

že je nutné dosáhnout urychleně pokroku v oblasti jednotného trhu služeb – a proto se 

okamžitě pustím do práce v této oblasti.  

V odpovědích na výše uvedené otázky jsem poukázala na několik svých priorit pro jednotný 

trh služeb. Učiním tyto kroky:  

 iniciuji proaktivní politiku v oblasti vymáhání práva,  

 posílím preventivní prosazování právních předpisů,  

 vydám pokyny, jak uplatňovat právo EU,  

 zvážím rozšíření automatického uznávání,  

 budu podporovat rozvoj odpovědné ekonomiky sdílení,  

 podpořím digitální platformy, které zacházejí s obchodníky spravedlivě, a 

 aktualizuji směrnici o elektronickém obchodu prostřednictvím aktu o digitálních 

službách. 

 

Žádné „no-go“ oblasti nevidím, ale – jak jsem vysvětlila výše – nehodlám směrnici o službách 

znovu otevřít. 

Všichni víme, jak obtížné je dosáhnout v odvětví služeb pokroku, ale jsem přesvědčena, že to 

možné je. Chci usilovat o dosažení konsenzu, kdy prostřednictvím svého přístupu širokých 

konzultací sblížím členské státy a zúčastněné strany. Předložila jsem vám své prvotní ideje. 

Na základě tohoto přístupu je rozpracuji a poté je budu obhajovat ve sboru komisařů. 

Pokud by měl být kdykoli během legislativního postupu některý můj návrh přeměněn 

na nástroj, který by oslabil jednotný trh a jeho cíle, bez váhání navrhnu Komisi, aby takový 

návrh stáhla. Avšak jelikož své návrhy založím na této široké konzultaci, doufám a očekávám, 

že to nebude nutné. 

Měli bychom si uvědomit, že v rychle se měnícím světě musíme zůstat aktivní a být ochotni 

se vyvíjet, abychom mohli čelit novým výzvám. Naše priority a jejich provádění budou muset 

tyto proměny odrážet a přizpůsobit se jim.  
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ODDÍL 3 / OBRANA 

V době závažné geopolitické nestability, kdy evropští občané volají po větší ochraně, 

bude zásadní podporovat větší spolupráci ve výdajích na obranu, stimulovat 

kooperativní projekty a rozvíjet technologickou suverenitu Evropy. Jaké konkrétní 

plány předložíte, abyste splnila tato očekávání?  

Jak v této souvislosti hodnotíte provádění Evropského programu rozvoje obranného 

průmyslu?  

Jak hodnotíte provádění balíčku opatření týkajících se obrany z roku 2009? Jaké 

konkrétní kroky učiníte, abyste zajistila vznik skutečného jednotného trhu s produkty 

pro obranné účely a současně všem členským státům zaručila účast a příležitosti na 

tomto trhu? 

 

Můj hlavní přínos k podpoře spolupráce v oblasti obrany a k technologické suverenitě bude 

spočívat v účinném zavedení Evropského obranného fondu. Navrhovaný rozpočet ve výši 13 

miliard eur v rámci příštího víceletého finančního rámce umožní sdružit a přesměrovávat v 

současnosti roztříštěné investice do obranného výzkumu a rozvoje schopností směrem ke 

společným projektům, aby se zabránilo zbytečnému zdvojování činností a zajistilo 

efektivnější vynakládání veřejných prostředků v oblasti obrany. Z tohoto rozpočtu budou 

financovány investice do dodavatelských řetězců v sektoru obrany, což pomůže odstranit 

technologické nedostatky a naši technologickou závislost na zásadních schopnostech třetích 

zemí, které budou potřebné v budoucnu. Jeho cílem je uvedené investice podnítit tím, že malé 

a střední podniky budou podporovány jak finančně, tak při rozvoji specializovaných 

dovedností.  

Jsem přesvědčena, že fond může být účinným nástrojem k vytvoření konkurenceschopnější 

a inovativnější evropské průmyslové základny, která bude tvořena malými podniky, podniky 

se střední tržní kapitalizací a velkými společnostmi a dokáže produkovat technologie 

a obranné schopnosti, které budeme potřebovat v příštích patnácti nebo dvaceti letech.  

Předcházející programy, které stále probíhají, tedy Evropský program rozvoje obranného 

průmyslu a přípravná akce zaměřená na obranný výzkum, přinesly povzbudivé výsledky, což 

je pro Evropský obranný fond pozitivní.  

 V reakci na první výzvy v rámci Evropského programu rozvoje obranného průmyslu 

obdržela Komise více než 40 návrhů projektů. Z toho čtrnáct návrhů reagovalo 

na výzvu určenou malým a středním podnikům.  

 

 Osmnáct projektů bude financováno v rámci přípravné akce zaměřené na obranný 

výzkum a je na ně vyčleněn celkový rozpočet 90 milionů eur. Přibližně 30 % tohoto 

rozpočtu je určeno malým a středním podnikům.  

Pokud jde o provádění balíčku týkajícího se obrany z roku 2009, chci stavět na hodnocení 

směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany a směrnice o transferech produktů pro obranné 
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účely uvnitř EU, které Komise uskutečnila v roce 2016. Při hodnocení tehdy dospěla k závěru, 

že obě směrnice jsou vhodné pro daný účel a obecně se provádějí podle plánu. Žádná z 

konzultovaných zainteresovaných stran nepovažovala za nutné tyto směrnice novelizovat, 

všechny však zdůraznily, že je třeba usilovněji pracovat na jejich řádném provedení, například 

formou vypracování vhodných pokynů.  

Za tímto účelem stávající Komise zintenzivnila odborné dialogy s členskými státy a vydala 

několik doporučení (např. jak pomoci zharmonizovat vnitrostátní praxi, pokud jde o transfer 

obranných produktů, a pokyny k zadávání zakázek mezi veřejnými správami a ke 

kooperativnímu zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany). U směrnice o zadávání 

zakázek v oblasti obrany zahájila Komise v roce 2018 poprvé řízení o nesplnění povinnosti.  

Účinné prosazování uvedených směrnic je pro mne prioritou. V případě potřeby nebudu váhat 

zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Domnívám se však také, že by Komise měla i nadále 

vysvětlovat, jak pravidla fungují, a v zájmu úplného a účinného provedení směrnice by tedy 

mohly být vypracovány další pokyny.  

Rovněž hodlám důkladně prodiskutovat s členskými státy a Evropským parlamentem, jak 

malé a střední podniky a podniky se střední tržní kapitalizací v celé EU lépe začlenit do 

dodavatelských řetězců. Myslím, že bychom měli podněcovat a podporovat dobrovolnou 

spolupráci velkých průmyslových subjektů, malých a středních podniků a podniků se střední 

tržní kapitalizací.  

 

V souladu s čl. 41 odst. 2 SEU nesmějí být z rozpočtu Unie hrazeny žádné „výdaje na 

operace v souvislosti s vojenstvím nebo obranou“. Vzhledem k rozhodnutí Soudního 

dvora (věc C-263/14) a k čl. 41 odst. 2 SEU neexistuje žádný právní základ pro zřízení 

Evropského obranného fondu. Souhlasíte? Pokud ne, proč a jaké kontrolní pravomoci a 

mechanismy Parlamentu zajistíte během využívání Evropského obranného fondu? 

 

Cílem Evropského obranného fondu je zlepšit konkurenceschopnost a inovační kapacitu 

obranného průmyslu EU podporou spolupráce při výzkumu a vývoji v oblasti obrany. Z fondu 

nebudou vynakládány prostředky na vojenské ani obranné operace. Zřízení fondu tak 

respektuje čl. 41 odst. 2 SEU a příslušnou judikaturu Soudního dvora. Základem politické 

dohody, které bylo dosaženo počátkem roku ohledně návrhu nařízení o Evropském obranném 

fondu, je článek 173 (konkurenceschopnost průmyslu) a článek 182 (výzkum) SFEU. Z 

Evropského obranného fondu nemohou být financovány vojenské ani obranné operace. 

Není sporu o tom, že parlamentní kontrola a další kontrolní mechanismy jsou nezbytné. Nad 

rámec toho, co je již stanoveno v nařízení o Evropském obranném fondu, mám v úmyslu: 

 projednat s vámi přínos Evropského obranného fondu pro vytvoření evropské obranné 

unie,  

 objasnit roční pracovní programy 
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 a předložit výsledky každoročních výzev k podávání návrhů. 

Budu s vámi také hovořit o jakékoli etické otázce, která může v souvislosti s prováděním 

fondu vyvstat.  

 

Podle článku 3 je jedním z cílů Evropského obranného fondu podporovat 

konkurenceschopnost, efektivitu a inovační schopnosti evropské technologické a 

průmyslové základny obrany v celé Unii a rozšiřovat přeshraniční spolupráci mezi 

právními subjekty. Odrazem této myšlenky jsou i kritéria pro udělení pomoci z fondu, 

která kladně hodnotí mimo jiné přínos ke vzniku nové přeshraniční spolupráce mezi 

právními subjekty. Z Vašich písemných odpovědí vyplývá, že se s touto vizí ztotožňujete. 

Napsala jste, že budete důkladně dohlížet na provádění EOF, zejména pokud půjde o 

zapojení MSP, ale i jiných podniků, které budou v odvětví obrany začínat. Odpovědi, 

které jste uvedla při svém slyšení, byly nicméně s výše uvedenými skutečnostmi v 

rozporu, neboť jste uvedla, že byste fond považovala za úspěch i tehdy, pokud by bylo 

pouze uplatňováno kritérium „základní linie“, tudíž členství v konsorciu sdružujícím 

přinejmenším tři právní subjekty se sídlem v nejméně třech různých členských státech. 

S ohledem na výše uvedený rozpor bychom Vás rádi požádali o přesnou odpověď na 

tyto otázky položené během slyšení: 

Jaké konkrétní kroky chcete přijmout, aby byla umožněna tato širší přeshraniční 

spolupráce mezi právními subjekty? Jak by bylo možné zajistit, aby se v případě 

hlavních příjemců prostředků z Evropského obranného fondu nejednalo pouze 

o největší mezinárodní společnosti v oblasti obranného průmyslu, které jsou zapojeny 

do mezinárodní spolupráce už celé roky? 

 

Musíme zajistit, aby prostředky z Evropského obranného fondu byly dostupné podnikům 

všech velikostí a ze všech členských států. Využít při tom chci dobrých zkušeností s 

prováděním Evropského programu rozvoje obranného průmyslu.  

K dosažení tohoto cíle podniknu následující kroky: 

 Dohlédnu na to, aby roční pracovní programy EOF obsahovaly zvláštní kategorii pro 

malé a střední podniky, stejně jako tomu bylo u Evropského programu rozvoje 

obranného průmyslu. Doplní to zvláštní bonus, který stanoví nařízení o EOF pro účast 

malých a středních podniků a podniků se střední tržní kapitalizací v konsorciích s 

velkými společnostmi. 

 V novém Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír zřídím specializovaný 

tým, který se bude záležitostmi malých a střední podniků a podniků a společností se 

střední tržní kapitalizací zabývat. Tento tým bude odpovědný za rozvoj platforem 

a nástrojů na podporu vytváření sítí mezi malými a středními podniky v různých 

členských státech navzájem i s velkými podniky a za poskytování potřebné podpory a 

poradenství. Budou rovněž uspořádány akce zaměřené na navazování kontaktů. 
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 Tento tým bude spolupracovat s dalšími týmy, které zodpovídají za malé a střední 

podniky (výše uvedená pracovní skupina pro malé a střední podniky) v jiných částech 

mého portfolia a se zvláštním zmocněncem Komise pro malé a střední podniky. 
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Souhlasila byste s názorem komisařky Elżbiety Bieńkowské, který vyjádřila minulý 

týden na schůzi výboru SEDE, totiž že pokud by prostředky z tohoto fondu nakonec 

využívaly jen 2–3 největší evropské společnosti působící v oblasti obranného průmyslu, 

měl by být tento fond po roce 2027 zrušen? 

 

Mám ambici zajistit, aby fond přinášel prospěch podnikům všech velikostí a ze všech 

členských států a aby se stal katalyzátorem pro otevření hodnotových řetězců v Evropské unii. 

Souhlasím tedy, že pokud by do roku 2027 prostředky z tohoto fondu nakonec využívaly jen 

dvě až tři největší společnosti působící v oblasti obranného průmyslu, jednalo by se o selhání.  

Tomu by měla zabránit přísná kontrola po celou dobu implementace fondu. Se závěry 

bychom neměli čekat až do roku 2027. 

Každý rok vás budu o provádění fondu informovat, přičemž vysvětlím, jak by za účelem 

řádného plnění fondu měly být zohledněny poznatky získané při provádění dvou předchozích 

programů. Důležitým mezníkem pro zhodnocení stavu bude přezkum fondu v polovině 

období, který také umožní případně se dohodnout na nápravných opatřeních.  
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ODDÍL 4 / PRŮMYSLOVÁ POLITIKA 

Ve svém dopise jste uvedla a v průběhu slyšení jste zopakovala, že se zasadíte 

o vytvoření dlouhodobé strategie zaměřené na průmyslovou budoucnost Evropy. Na 

promyšlenější průmyslovou politiku na úrovni EU už čekáme celou řadu let. Vaše 

písemné i ústní odpovědi ohledně této strategie i ohledně toho, jaká konkrétní opatření 

byste přijala a s jakým časovým harmonogramem, jsou velmi obecné. Nevidíme zde nic 

nového, co by mělo situaci v současné době nějak změnit, ani jaká nová opatření máte, 

pokud jde o tuto strategii, na mysli. Nevidíme promyšlenou jednotnou strategii, pouze 

mozaiku dobrých úmyslů, a nikoli promyšlený jednotný nástroj s cíli a společnými 

úkoly. 

Domníváme se, že stávající nástroje a programy v rámci příštího VFR nepostačují. 

Během slyšení jsme slyšeli pouze nekonkrétní návrhy a návrh pokračovat beze změn. 

Byla jste navržena jako osoba, která má spravovat široké portfolio, a proto Vás žádáme, 

abyste byla konkrétnější. 

 

Soupeření hospodářských mocností o dominantní postavení v oblasti technologií a jejich 

využití pokračuje s nebývalou intenzitou. V sázce je schopnost Evropy získávat a nezávisle 

poskytovat klíčové komponenty a služby. Řešení těchto otázek bude vyžadovat, aby veřejný a 

soukromý sektor spojily své úsilí s využitím silných stránek Evropy a zaměřily se na to, aby 

evropské podniky dokázaly po průmyslové a technologické stránce pokrýt klíčové části 

hodnotového řetězce. Komplexní dlouhodobá strategie pro budoucnost průmyslu v Evropě, na 

níž se budu spolupracovat, bude mít za cíl zajistit růst a zaměstnanost, umožnit přechod 

ke klimaticky neutrálnímu průmyslu a zajistit naši technologickou nezávislost, a to i v 

digitální sféře. Tato strategie posílí naši technologickou základnu prostřednictvím cílených 

projektů výzkumu a inovací a zohlední specifické potřeby malých a středních podniků. 

 

Během prvních šesti měsíců svého mandátu se se zvláštním úsilím zaměřím na setkání s vámi 

a vašimi voliči, na návštěvy členských států, jejich hlavních měst a regionů a na jednání s 

vládami a národními parlamenty, zainteresovanými stranami, podniky, pracovníky 

i spotřebiteli. Zaktivuji také všechny sítě, organizace a fóra pro spolupráci. 

Žádné zázračné řešení neexistuje, ale plně souhlasím, že ucelený přístup, jasné cíle a 

specifický plán a harmonogram jsou nezbytné. V průmyslové strategii je nutno zohlednit, že 

potřebujeme silné a odolné sociálně tržní hospodářství. Ve sboru komisařů budu prosazovat 

tyto priority: 

 

 vytvoření podpůrného regulačního rámce,  

 podporu projektů strategického zájmu,  

 urychlení přechodu ke klimaticky neutrálnímu průmyslu, 

 digitální transformaci, 

 podporu kvalifikované pracovní síly 

 a podporu sociální ekonomiky (économie sociale et solidaire). 
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1. Vytvoření podpůrného regulačního rámce 

Podmínkou celosvětově konkurenceschopného průmyslu EU je prohloubený a silný 

jednotný trh se zbožím a službami (fyzický i digitální). (Viz má odpověď výše na otázku o 

jednotném trhu služeb.)  

Prostřednictvím aktu o digitálních službách zaktualizujeme pravidla pro řadu různých 

digitálních služeb, aby přinesla vyšší právní jistotu podnikům a lépe chránila práva 

a bezpečnost občanů na internetu. 

 

Pokud jde o umělou inteligenci a data, budu pracovat na koncepci EU pro nový průřezový 

rámec pro umělou inteligenci včetně jejích etických důsledků, zajistím soulad s probíhajícím 

hodnocením právního rámce pro bezpečnost výrobků, a budu usilovněji pracovat na zlepšení 

přístupu k údajům v jednotlivých odvětvích průmyslu a zejména na lepší dostupnosti údajů 

pro malé a střední podniky. (Viz moje odpověď ohledně umělé inteligence.) 

 

Budu pracovat na našem rámci pro duševní vlastnictví, aby se zajistila stimulace inovací a 

lepší dostupnost práv duševního vlastnictví pro malé a střední podniky. V Evropě máme silný 

systém práv duševního vlastnictví, ale nesmíme polevit a musíme zajistit jeho soudržnost s 

cílem i) překonat přetrvávající roztříštěnost a upravit pravidla, ii) zjednodušit používání 

duševního vlastnictví pro malé a střední podniky a iii) omezit porušování práv duševního 

vlastnictví. Budu se rovněž věnovat otázkám, které přináší umělá inteligence. 

 

Dále využiji potenciál veřejných zakázek k podpoře inovací a urychlení přechodu 

na neutralitu z hlediska klimatu. Za tímto účelem zvážím aktualizaci pokynů pro zadávání 

veřejných zakázek na inovativní řešení a zahájím iniciativy na podporu spolupráce mezi 

místními, regionálními i odvětvovými veřejnými zadavateli v oblasti environmentálně 

šetrných veřejných zakázek. (Viz má odpověď níže ohledně oběhového hospodářství.)  

 

Jak jsem uvedla již při slyšení, Evropa by měla být otevřená, ale nikoli bezbranná. Budu 

spolupracovat se svými kolegy na ochraně rovných podmínek pro evropský průmysl a na 

posílení schopnosti Evropy chránit se před nekalými obchodními praktikami. (Viz má 

odpověď níže ohledně vnějších vztahů.) 

 

2. Podpora projektů strategického zájmu  

Technologická svrchovanost a vedoucí postavení v průmyslu často vyžadují uskutečňovat 

rozsáhlé projekty ve strategickém zájmu, které přesahují hranice a možnosti jediné 

společnosti nebo členského státu. Žádný členský stát nemůže sám řádně reagovat na stávající 

strategické výzvy, a to nejen pokud jde o potřebné finanční zdroje, ale i o schopnost 

propagovat evropské alternativy. Úspěšné iniciativy, jako jsou mikroelektronika a baterie, 

ukázaly, že je možné dosáhnout skokové změny v konkurenceschopnosti spojením úsilí 

průmyslu, členských států a EU.  
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Proto budu vycházet z koncepce strategického fóra pro významné projekty společného 

evropského zájmu a mobilizovat nezbytné investice do výzkumu a inovací v těchto odvětvích 

prostřednictvím příslušných partnerství v oblasti výzkumu a inovací a dalších nástrojů. Budu 

podporovat, pokud budou splněny podmínky, zřízení dalších projektů tohoto typu a vytvoření 

rámce státní podpory, který umožní rozsáhlé inovační projekty, včetně průmyslového využití 

se silnými přelivy v celé Evropě.  

Budu naslouchat názorům strategického fóra, pokud jde o regulační i neregulační překážky, 

jakož i předpoklady pro rozvoj strategických hodnotových řetězců.  

Budu rovněž podporovat nová průmyslová partnerství, jako je stávající aliance pro oběhové 

plasty a udržitelné baterie, aby se odstranily překážky a mohly zavést podpůrné nástroje pro 

výzkum a vývoj, rozvoj dovedností, spolupráci malých a středních podniků nebo normy 

ve strategických odvětvích.  

Rozpočet EU plánovaný v příštím víceletém finančním rámci na digitalizaci kromě toho 

využiji na podporu několika projektů s velkým potenciálem zlepšit technologickou 

suverenitu EU v oblastech, jako je vysoká výkonnost a kvantová výpočetní technika, umělá 

inteligence, kybernetická bezpečnost a sítě 5G.  

Programy, které Komise navrhla v příštím víceletém finančním rámci, poskytují značné 

finanční prostředky na podporu silné průmyslové politiky. Komise ve svých návrzích 

vyčleňuje 187 miliard eur na výzkum, inovace, digitalizaci, vesmír, nízkouhlíkové 

investice, malé a střední podniky, strategické investice a jednotný trh, jakož i dodatečné 

finanční prostředky ve strukturálních fondech a také podporu na kreativní odvětví a obranný 

průmysl. S pomocí kolegů komisařů budu mít jedinečnou příležitost k promyšlenému 

kombinování programů EU, které se týkají celého hodnotového řetězce, od základního 

výzkumu přes inovace až po jejich zavádění a po infrastrukturu a dovednosti. Potenciál 

například vidím ve vzájemném obohacování průmyslových odvětví a malých a středních 

podniků v oblasti obrany a vesmírného odvětví a výzkumu v digitální sféře.  

 

3. Urychlení přechodu ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému průmyslu EU  

Kromě finanční podpory nízkouhlíkových projektů navrhnu opatření pro usnadnění přechodu 

průmyslu ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému hospodářství, aby evropský průmysl 

dokázal využít svého vedoucího postavení v oblasti čistých technologií i příležitostí k 

mezinárodnímu růstu a zároveň se transformoval na maximálně účinné využívání zdrojů. 

V návaznosti na strategii aliance pro plasty a aliance pro udržitelné baterie navážu partnerství 

v dalších hodnotových řetězcích s cílem urychlit přechod na oběhové hospodářství a zvýšit 

konkurenceschopnost průmyslu. (Viz má odpověď níže ohledně oběhového hospodářství.)  

 

Budu podporovat přechod energeticky náročných průmyslových odvětví na neutralitu 

z hlediska klimatu podle postupů uvedených ve sdělení Komise „Čistá planeta pro všechny“. 

Vyjdu přitom z generálního plánu pro transformaci průmyslu pro energeticky náročná 
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průmyslová odvětví. Zároveň zajistím, aby byla vytvořena inovační centra zaměřená na čisté 

technologie, která pomohou společnostem, zejména malým a středním podnikům, aby se staly 

neutrální z hlediska klimatu.  

  

4. Digitální transformace 

Z hlediska umožnění digitalizace bude mít integrovaný přístup, v jehož rámci jsou odvětvové 

právní předpisy přezkoumávány a přizpůsobovány digitálnímu věku, značný přínos pro 

odvětví, jako jsou strojní zařízení, stavebnictví, kreativní odvětví, módní nebo kosmetické 

produkty. Za tímto účelem zahájím důkladný přezkum těchto odvětvových pravidel.  

Kromě toho by mohla být zahájena řada dialogů v jednotlivých odvětvích týkajících se 

„technologií ve všem“ (ve stavebnictví, módním odvětví, cestovním ruchu atd.). Cílem bude 

spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami na vypracování řady konkrétních opatření, 

která budou napomáhat všem klíčovým odvětvím hospodářství EU při transformaci 

a využívání digitalizace. Je třeba, aby se veřejní zadavatelé v této souvislosti stali klíčovými 

partnery, neboť jejich společné působení může měnit trh zejména v odvětvích, v nichž jsou 

hlavními odběrateli, například v odvětví elektronického zdravotnictví, inteligentní veřejné 

dopravy nebo inteligentních veřejných budov. 

Zároveň zajistím, aby byla zavedena specializovaná centra pro digitální inovace. Centra pro 

inovace jsou zavedeným nástrojem, který společnostem, zejména malým a středním 

podnikům, pomáhá při přístupu k nejnovějším digitálním technologiím. V současné době však 

mají často velmi široký záběr a zaměřují se na společnosti všeobecně. Aby digitální 

technologie mohly poskytnout celý svůj transformační potenciál i potenciál pro vytváření 

bohatství, musíme zapojit co největší škálu společností a odvětví, ne pouze průkopníky v této 

oblasti.  

 

5. Podpora kvalifikovaných pracovníků 

Naše průmyslová strategie musí zajistit, aby nikdo nebyl opomenut a aby evropské 

společnosti měly přístup k nejvhodnějším a nejkvalifikovanějším pracovníkům z celého světa. 

Je naléhavě nutné ve velkém měřítku zvyšovat kvalifikaci pracovníků a rekvalifikovat je. 

Komise zahájí iniciativy, které podpoří a doplní vnitrostátní strategie a úsilí v průmyslových 

odvětvích. Na rozvoji dovedností, které jsou nezbytné pro dvojí transformaci (digitální 

i zelenou), budu spolupracovat s nominovanými kandidáty na komisaře pro inovace a mládež 

a pro pracovní místa. Potřeba dovedností – základních i pokročilých – musí být ve spolupráci 

s průmyslovým odvětvím určena v přístupu založeném na poptávce.  

 

6. Podpora sociální ekonomiky (Economie sociale et solidaire) 

Budu podporovat rozvoj dynamické sociální ekonomiky. Jedná se o dva miliony podniků 

a 10 % HDP. Jsou velmi různorodé: družstva, sdružení, nadace nebo sociální podnikatelé, 

vzájemné společnosti. Vzhledem k tomu, že se tyto podniky zaměřují na sociální návratnost 

prostřednictvím poskytování služeb jejich členům, místnímu obyvatelstvu a spotřebitelům, 
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jsou pro soudržnost nepostradatelné. Navrhnu nominovanému kandidátovi na komisaře 

Nicolasi Schmitovi, abychom společně uspořádali fórum na vysoké úrovni, které vyhodnotí 

situaci v tomto odvětví s ohledem na vypracování konkrétních opatření. Dále navrhnu 

mechanismy, zejména v souvislosti s novou strategií pro malé a střední podniky, s cílem 

poskytnout nové ambice sociální ekonomice se třemi prioritními tématy týkajícími se 

mládeže, ekologické transformace a územního rozvoje. 

Nemůžeme předjímat veškerý technologický a geopolitický vývoj, ke kterému dojde 

v příštích pěti letech. Proto zajistím, aby naše společná průmyslová strategie byla dostatečně 

pružná, abychom ji mohli přizpůsobit nepředvídaným změnám.  

 

 

Jak zajistíte, aby byla nová průmyslová strategie zcela v souladu s cílem dosáhnout do 

roku 2050 uhlíkové neutrality a tím i s přechodem energetiky na uhlíkově neutrální 

provoz? Budete trvat na tom, aby měla průmyslová agenda stejně jako digitální agenda 

v minulém volebním období stanoveny jasné cíle a jasný časový harmonogram? Jak 

byste do ní chtěla zapojit samotné průmyslové podniky a podpořit jejich aktivnější 

úlohu? Jaký názor máte na zavedení fiskálních pobídek pro průmyslová odvětví, která 

by v tomto procesu převzala vůdčí úlohu? 

 

 

Nová průmyslová strategie je neoddělitelně spojena s cílem dosáhnout do roku 2050 

klimatické neutrality a s jasnými průběžnými cíli pro rok 2030.  

 

Budu podporovat přechod energeticky náročných průmyslových odvětví ke 

klimatické neutralitě, přičemž budu vycházet ze scénářů uvedených ve sdělení Komise 

s názvem „Čistá planeta pro všechny“ a z hlavního plánu transformace průmyslu pro 

energeticky náročná průmyslová odvětví. Tento plán bude zveřejněn na konci října 2019 a já 

vám předložím jeho závěry, abychom prodiskutovali naše názory na následná opatření. 

Například přístup energeticky náročných průmyslových odvětví k čisté energii v dostatečném 

množství a za dostupné ceny je pro jejich transformaci zásadní. Proto za účelem rozvoje 

nových technologií, zavádění obnovitelných zdrojů energie a nezbytné infrastruktury pro 

dopravu a skladování tam, kde je to zapotřebí, zvýším své úsilí ve spolupráci s komisařkou 

pro energetiku a s místopředsedou odpovědným za Zelenou dohodu pro Evropu, a to 

prostřednictvím sdružováním finančních prostředků EU nebo v koordinaci s členskými státy. 

To rovněž posílí celosvětové vedoucí postavení EU jakožto poskytovatele nových 

integrovaných řešení v oblasti čisté energie. 

 

Ambicí budoucí Komise je dosáhnout spravedlivé transformace pro všechny. To je zvláště 

významné pro regiony, v nichž se nacházejí energeticky náročná průmyslová odvětví. Budu 

věnovat zvláštní pozornost podpůrným opatřením, která zajistí rekvalifikaci a zvyšování 

kvalifikace pracovníků s cílem pomoci jim přizpůsobit se a podpořit přechodové regiony 

s vysokými emisemi uhlíku. Za tímto účelem budu spolupracovat s nominovanými kandidáty 

na komisaře Marijou Gabrielovou, Nicolasem Schmitem a Elisou Ferreirovou. Zelená 
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i digitální transformace a rekvalifikace budou zásadní pro to, aby se pracovní síla mohla 

přizpůsobit. 

 

Dále navrhnu opatření, která podpoří rozvoj trhů s udržitelnými průmyslovými produkty, 

zejména prostřednictvím zahájení druhého akčního plánu pro oběhové hospodářství společně 

s komisařem pro životní prostředí a oceány. Ve snaze zvýšit oběhovost ve stavebnictví budu 

spolupracovat s členskými státy na posílení modernizace a udržitelnosti (stávajícího a nového) 

zastavěného prostředí, jakož i jeho odolnosti a přizpůsobivosti, a to společně s přístupem 

založeným na životním cyklu. 

Dosáhnout našich cílů v oblasti snižování emisí uhlíku při současném zachování 

konkurenceschopnosti průmyslu znamená pracovat na nezbytném regulačním rámci, který 

nám umožní lépe posoudit a podpořit kandidáta na komisaře pro životní prostředí a oceány při 

monitorování environmentální a sociální výkonnosti výrobků, ale také služeb a organizací 

v celém jejich dodavatelském řetězci. (Viz má odpověď na další otázku.) 

Spolu se zástupci průmyslu a členskými státy budu usilovat o vypracování významného 

projektu společného evropského zájmu, pokud jde o vodíkové technologie a systémy, a u 

průmyslu s nízkými emisemi CO2 se budu snažit docílit posunu směrem ke koordinovaným 

rozsáhlým investicím. 

Aby se zajistilo zapojení průmyslu do tohoto procesu, budu se i nadále spoléhat na odborné 

skupiny na vysoké úrovni, jako je například odborná skupina pro energeticky náročná 

průmyslová odvětví. Jsem připravena v případě potřeby vytvořit nové odborné skupiny a budu 

naslouchat vašim návrhům.  

 

 

Podívejme se nyní na energeticky náročná průmyslová odvětví (např. na výrobu hliníku, 

oceli, keramiky, cementu apod.). Uvedla jste, že největší výzvou, které Evropa čelí, je 

„stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem“, což můžeme 

podpořit. Existuje riziko, že zatímco se budeme snažit o dosažení uhlíkové neutrality, 

průmyslové podniky se přemístí mimo Evropu, kde mohou znečišťovat a emitovat CO2, 

aniž by se musely zavázat k plnění vysokých ekologických a sociálních norem. Jak 

chcete tato průmyslová odvětví při procesu dekarbonizace podporovat a jak chcete 

zajistit, aby se dekarbonizace stala pro příslušná odvětví atraktivním podnikáním? 

 

 

Energeticky náročná průmyslová odvětví si přejí zůstat v Evropě – mají ambici být čistší, 

dekarbonizovat výrobní proces, dodávat nízkouhlíkové produkty, využívat nízkouhlíkových 

technologií a vést transformaci tím, že pomohou ostatním odvětvím dekarbonizovat 

využíváním jejich čistých produktů jako vstupů. Zavazuji se být jim v tomto úsilí nápomocná.  

 

Jedenáct energeticky náročných průmyslových odvětví, tj. odvětví hliníku, oceli, keramiky, 

cementu a další, již spolupracují v rámci skupiny na vysoké úrovni pro energeticky náročná 
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průmyslová odvětví s cílem vypracovat společný hlavní plán přechodu průmyslu, který bude 

brzy zveřejněn a o jehož závěrech a doporučeních budeme diskutovat, jakmile budou 

k dispozici. V této souvislosti bychom neměli zapomínat na odvětví informačních 

a komunikačních technologií. Digitalizace má potenciál výrazně snížit spotřebu energie 

a emise skleníkových plynů v mnoha odvětvích od přesného zemědělství až po propojenou 

dopravu. Informační a komunikační technologie jsou zároveň jedním z mála odvětví, v nichž 

s nimi spojené emise skleníkových plynů neustále rostou. Pokud se tento problém nebude 

řádně řešit, energetické potřeby a dopad informačních a komunikačních technologií na životní 

prostředí budou pravděpodobně rychle narůstat a stanou se značnou překážkou naplňování 

cílů Zelené dohody pro Evropu. 

 

Proto je třeba se při řešení této problematiky zaměřit na tři hlavní oblasti: vytvoření trhů pro 

produkty klimaticky neutrálního a oběhového hospodářství, rozvoj klimaticky neutrálních 

řešení a financování jejich přijímání a přístup k potřebným zdrojům a jejich zavádění. 

K řešení těchto priorit potřebujeme větší soudržnost mezi politikami EU, lepší sladění 

iniciativ na úrovni EU, členských států a regionů, a rovněž společné úsilí pro veřejný 

i soukromý sektor. 

 

Vzhledem k významu oběhového hospodářství pro úspěch přechodu na klimatickou neutralitu 

v energeticky náročných průmyslových odvětvích bude třeba, aby iniciativy stanovené 

v rámci politiky oběhového hospodářství, zejména zahájení druhého akčního plánu pro 

oběhové hospodářství (viz odpověď na předchozí otázku) k tomuto cíli přispívaly a věnovaly 

mu pozornost. 

 

Bude zapotřebí četných opatření s cílem vytvořit vhodný regulační a finanční rámec pro 

energeticky náročná průmyslová odvětví, aby neopouštěla Evropu a byla i nadále 

konkurenceschopná. 

Pokud jde například o regulační rámec, bude třeba zejména zvážit, jak nejlépe vypracovat 

metodiku pro posuzování životního cyklu zahrnutých emisí skleníkových plynů a využít 

opatření na straně poptávky a nabídky k rozvoji trhů s čistými produkty. Kromě toho navrhuji 

vytvořit normy pro nízkouhlíkové produkty a využít zadávání veřejných zakázek jako nástroje 

na podporu poptávky. Mám v úmyslu úzce spolupracovat s kolegy na tom, jak nejlépe využít 

stanovení ceny uhlíku k dosažení našich cílů v oblasti klimatu a konkurenceschopnosti. 

Co se týče finanční podpory, EU bude muset zajistit finanční prostředky pro zavádění 

technologií v příštích pěti až deseti letech, a to v rámci významných projektů společného 

evropského zájmu, pokud jsou splněny podmínky (viz odpověď na výše uvedenou otázku).  

 

Budu podporovat energeticky náročná průmyslová odvětví v tom, aby prostřednictvím 

partnerství a financování rozsáhlých projektů rozvíjela pokročilé technologie. Některé z nich 

jsou známé (např. nahrazení koksovatelného uhlí při výrobě oceli vodíkem, vysoce výkonná 

výpočetní technika, umělá inteligence a robotika), další zatím známy nejsou. Budeme 

využívat inovační fond, program Digitální Evropa a InvestEU a regionální fondy, abychom 
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podpořili zavádění těchto technologií a související sociální adaptaci. Bude rovněž třeba 

vybudovat infrastrukturu pro dodávání čisté elektrické energie a nízkouhlíkových paliv 

či průmyslových vstupních surovin, jako je vodík, metan a uhlík.  

 

Rovněž přijdu s návrhem na rozvíjení procesu, který jsme zahájili zavedením center pro 

digitální inovace, aby společnosti z celé EU, nezávisle na tom, kde se nacházejí, měly snadný 

přístup k nejnovějším technologiím ve svých regionech a mohly zkvalitňovat své produkty, 

maximalizovat účinnost využívání zdrojů ve výrobních procesech a přizpůsobit se novým 

obchodním modelům.  

 

Prostřednictvím aktivní evropské ekonomické diplomacie budu pomáhat energeticky 

náročným odvětvím zabezpečit suroviny, které jsou zapotřebí pro čisté technologie 

a infrastrukturu, a spolupracovat s členskými státy při výrobě, rafinaci, recyklaci a opětovném 

využití většího množství těchto surovin v Evropě za dodržování přísných environmentálních 

a sociálních standardů.  

 

V neposlední řadě musíme sledovat pokrok průmyslu a včasný rozvoj příznivého politického 

prostředí. Za tímto účelem potřebujeme analytický rámec a rámec řízení, v němž se spojí 

průmysl, energetika, odpadové hospodářství a infrastruktura, členské státy, Komise 

a občanská společnost. Bude mě velmi těšit poskytovat pravidelně informace o zjištěních 

střediska a hovořit o nich s vámi. 

 

 

Během slyšení jste několikrát zmínila malé a střední podniky. Všichni jistě souhlasíme 

s tím, že výrazným způsobem přispívají k evropskému hospodářství, byla byste však 

připravena k přepracování iniciativy na podporu malých a středních podniků („Small 

Business Act“)? 

 

Podle mého názoru by deset zásad uvedených v iniciativě na podporu malých a středních 

podniků („Small Business Act“) mělo být aktualizováno, aby odráželo nové výzvy, jimž malé 

a střední podniky čelí, například digitalizaci a udržitelnost. 

V souladu s mým celkovým přístupem zaujmu i ke zmíněné aktualizaci přístup pragmatický a 

zdola nahoru a vyjdu z konzultací se všemi příslušnými subjekty, včetně samozřejmě 

Evropského parlamentu, abychom se dobrali účinných opatření. Budu velmi ráda, pokud mě 

nový zmocněnec pro malé a střední podniky v tomto úsilí podpoří.  

Strategie pro malé a střední podniky, kterou vybudujeme společně, by se měla zaměřit 

zejména na: 

 

i. snížení regulačních a administrativních překážek;  

ii. boj proti opožděným platbám; 

iii. zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování;  
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iv. zajištění, aby předpisy o jednotném trhu zohledňovaly specifika malých a středních 

podniků; 

v. vytváření vhodných sítí a programů s cílem poskytnout malým a středním podnikům 

potřebné dovednosti a podpořit je při řešení nových výzev. 

Více podrobností jsem poskytla v odpovědi na otázku uvedenou výše, která se týká 

konkrétních opatření, jež hodlám přijmout k vyřešení obtíží, jimž čelí malé a střední podniky. 

 

Přijmete nezbytná legislativní opatření, jež by zajistila rozšíření evropského trhu 

v oblasti sítí, zejména pokud jde o regulaci telekomunikací a digitální infrastrukturu, 

které jsou velmi roztříštěné. Jde o konkrétní opatření, která by zabránila zneužívání 

spotřebitelů (např. nařízení o roamingu) a případům selhání trhu (venkovské oblasti, 

které nejsou pokryty vysokorychlostními sítěmi)? 

 

 

Zrušení poplatků za roaming, k němuž Evropský parlament významně přispěl, platí 

od 15. června 2017. Patří mezi dvacet hlavních opatření EU, které Evropané nejvíce oceňují. 

V létě 2018 bylo využívání roamingových dat v EU dvanáctkrát vyšší než v létě před 

zrušením poplatků za roaming. Podniknu nezbytné kroky, včetně legislativních opatření, 

abych zajistila, že Evropané budou v nadcházejících letech nadále využívat roaming bez 

příplatků a že velkoobchodní trhy budou dobře fungovat. Do 15. prosince tohoto roku 

předložím Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přezkumu, jehož cílem je posoudit, jak 

toto opatření, „roaming za domácích podmínek“, fungovalo během dvou posledních let. 

Průběžná zpráva Komise z loňského roku i stanovisko sdružení evropských regulačních 

orgánů (BEREC) z nedávné doby dospěly k závěru, že systém roamingu za domácích 

podmínek funguje dobře, ale že některé oblasti by se mohly zlepšit.  

 

Jsem odhodlána dosáhnout cílů gigabitové společnosti do roku 2025 a k provedení akčního 

plánu 5G. To například znamená, že všechny domácnosti, a to i ve venkovských oblastech, by 

měly mít přístup k nejméně 100 megabitů za sekundu s možností přechodu na gigabitovou 

rychlost. Jsem si rovněž vědoma toho, že v Evropě stále existují (většinou venkovské) oblasti, 

které nemají ani základní pevné nebo mobilní připojení, a bude mou hlavní prioritou řešit 

naléhavou otázku digitální propasti. 

 

Evropský parlament a Rada minulý rok přijaly evropský kodex pro elektronické komunikace, 

který stanoví nový regulační rámec, jehož cílem je vytvářet pobídky pro konkurenceschopné 

investice do nové digitální infrastruktury, a to jak do optických sítí, tak sítí 5G, a tím zlepšit 

propojení pro všechny Evropany. Kodex obsahuje velmi konkrétní opatření k dosažení tohoto 

cíle. 

Díky rozhodnutí Evropského parlamentu obsahuje kodex rovněž všeobecné právo na cenově 

dostupnou a přiměřenou službu širokopásmového přístupu k internetu. Toto právo by mělo 

být zaručeno členskými státy, pokud řešení poskytnutá samotným trhem nejsou dostatečná. 

Tento kodex prosazuje jednotný trh s vysokou mírou harmonizace pravidel na ochranu 
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koncových uživatelů, včetně opatření ke značnému zlepšení přístupu k tísňovým službám 

na jakémkoli místě a pro všechny občany.  

 

Mou prioritou je zajistit řádné a včasné provádění tohoto kodexu. Komise zajistí, aby 

harmonogram pro předložení veškerých opatření v přenesené pravomoci a prováděcích 

opatření byl pečlivě dodržován. V tomto ohledu jsem odhodlána úzce spolupracovat 

s členskými státy a sdružením BEREC. V případě opožděného provedení – celkového či 

částečného – nebudu váhat podniknout kroky, včetně uvalení finančních sankcí na členské 

státy. 

 

Klíčovým faktorem pro investice do infrastruktury jsou náklady. Až 80 % nákladů 

na zavádění optických kabelů souvisí se stavebními a inženýrskými pracemi (výkopové práce, 

pokládání kabelů atd.). Budu i nadále hledat způsoby, jak odstranit překážky a zabránit 

fragmentaci při zavádění širokopásmové infrastruktury a jak snížit náklady na investice do sítí 

s velmi vysokou kapacitou.  

 

Z tohoto důvodu bych chtěla během svého funkčního období aktualizovat směrnici o snížení 

nákladů na širokopásmové připojení, aby se snížila zbytečná a nákladná administrativní zátěž, 

která může významně odrazovat od zavádění sítí a jejich zavedení oddálit. Je třeba dále 

zlepšovat stávající opatření dalším zjednodušováním povolení a postupů nebo zvyšováním 

pružnosti technických prací zlepšováním koordinace s jinými infrastrukturami (silničními, 

energetickými atd.). To může představovat významnou příležitost pro nové právní předpisy 

ke snížení celkové administrativní zátěže v tomto odvětví. 

Internet věcí představuje další krok k digitalizaci naší společnosti a ekonomiky, kde jsou 

předměty a lidé propojeni prostřednictvím komunikačních sítí a informují o svém stavu nebo 

o okolním prostředí. Internet věcí přinese nové úkoly v oblasti regulace. Budu pokračovat 

v přezkumu stávajícího regulačního rámce, a bude-li třeba, navrhnu opatření, která zabrání 

tříštění evropského trhu v této oblasti. 

 

Komise rovněž navrhla v loňském roce tři miliardy eur přímé podpory EU pro oblasti, v nichž 

účastníci trhu nemohou sami poskytnout nezbytné investice: jedná se o Nástroj pro propojení 

Evropy – digitální program (CEF Digital). S podporou Evropského parlamentu budu důsledně 

bojovat, abych zajistila, že tyto životně důležité investiční prostředky zůstanou zachovány 

ve víceletém finančním rámci. CEF Digital rozšíří velmi úspěšný program WiFi4EU s cílem 

umožnit, aby propojení financované EU bylo i nadále v dosahu nejodlehlejších komunit 

v Evropě. Může rovněž podpořit nové finanční nástroje, jako je fond pro širokopásmové 

připojení v rámci Nástroje pro propojení Evropy, který začal investovat do projektů na místní 

úrovni využívajících optické kabely.  

 

Tyto přímé akce EU nepostačují: pokud se členské státy potýkají s oblastmi závažného 

selhání trhu, mohou využít části prostředků získaných z evropských strukturálních fondů. 

Budu spolupracovat s členskými státy a příslušnými kolegy v Komisi, abych zajistila rozvoj 

infrastruktury, zejména v případech, kdy samotný trh nemůže dosáhnout výsledků. 
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ODDÍL 5 / VNĚJŠÍ ASPEKTY 

Správně jste během svého slyšení upozornila na to, že vnitřní a vnější trh jsou dvě stany 

téže mince. Máte v úmyslu přepracovat spolu se svými kolegy odpovědnými za vnější trh 

pokyny týkající se státní podpory, aby se našim průmyslovým podnikům dostalo větší 

podpory? Předsedkyně von der Leyenová navrhuje zavést sociální a ekologickou daň 

na vnějších hranicích EU, což je návrh, který jste během slyšení podpořila i Vy. 

Abychom byli konkrétnější, jaká opatření byste spolu s Komisí zavedla v oblasti boje 

proti hospodářské soutěži založené na nespravedlivých pracovních podmínkách 

a podmínkách v oblasti životního prostředí a na nedodržování norem MOP nebo 

Pařížské dohody? V rámci WTO existuje prostor pro vyjednávání, jak nedávno ukázalo 

rozhodnutí této organizace ve prospěch zavedení daní ze strany USA. Jaká protiopatření 

byste zavedla proti nekalé konkurenci ze strany USA v rámci WTO? 

 

 

Jednotný trh je nejvýraznější přednost, kterou má Evropa při prosazování svých zájmů po 

celém světě, a spojuje téměř 500 milionů spotřebitelů a 22 milionů podniků.  

Konkurence na jednotném trhu přináší vynikající kvalitu. Jsem přesvědčena, že nejlepší 

ochranou je právě vynikající kvalita. Jednotný trh podporuje inovace, a tedy i produktivitu, a 

přináší spotřebitelům příznivé ceny. Patří mezi ty unijní politiky, díky nimž má EU ve světě 

velký vliv. Výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk vyhodnotí 

a přezkoumá pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže, včetně pravidel a pokynů pro státní 

podporu, abychom si byli jisti, že politika a pravidla EU v této oblasti odpovídají potřebám 

moderního hospodářství.  

Pravidla státní podpory se mohou uplatnit tam, kde selhává trh. Například u významných 

projektů společného evropského zájmu je rámec pro státní podporu důležitý k posílení 

evropských hodnotových řetězců, poněvadž v této oblasti nemá žádný jednotlivý členský stát 

ani odvětví kapacitu postupovat individuálně a v sázce je společný evropský zájem. V roce 

2018 schválila Komise podporu ve výši 1,75 miliardy eur na projekt v odvětví 

mikroelektroniky, který byl společně navržen a oznámen čtyřmi členskými státy (Itálií, 

Francií, Německem a Spojeným královstvím). Celková výše investice se odhaduje na téměř 8 

miliard EUR, z čehož je patrné, že podpora rovněž vygenerovala soukromé investice ve výši 6 

miliard EUR, které by se jinak nepodařilo zmobilizovat.  

Budou-li splněny podmínky, budu se zasazovat o rozvoj nových významných projektů 

společného evropského zájmu, abych posílila konkurenceschopnost evropského průmyslu.  

Co se týče vnějšího rozměru, máme v jednotném trhu nejsilnější nástroj k prosazování 

evropských zájmů ve světě. Evropská unie vždy byla a nadále bude významným zastáncem 

mnohostranného systému založeného na pravidlech.  

To, že EU dokáže stanovovat celosvětové normy, má zásadní význam pro utváření globálních 

pravidel podle našich základních hodnot a pro podporu našeho podnikání. Příkladem úspěchu 
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je jednotný digitální trh – globální pravidla formoval prostřednictvím obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů, certifikace kybernetické bezpečnosti nebo pravidel pro vztahy mezi 

platformami a podniky. Takto bychom měli postupovat i v jiných oblastech, například 

v případě umělé inteligence. 

 

Schopnost určovat celosvětové normy ještě umocňují dohody, které jsme uzavřeli se svými 

nejbližšími partnery ve světě, například Japonskem, Kanadou nebo Singapurem. K těmto 

obchodním dohodám patří také dialogy o regulaci, které jsou nepostradatelné k tomu, aby se 

regulační rámec partnerů ještě více přiblížil našemu. V rámci svého portfolia budu v této práci 

pokračovat.  

Tento přístup však vždy není zárukou rovných podmínek. Hlavní prioritou v tomto ohledu 

bude vést reformu Světové obchodní organizace (zejména pokud jde o otázky dotací, 

nuceného převodu technologií a řešení sporů), což je v přímé odpovědnosti komisaře pro 

obchod. Měli bychom pracovat na tom, aby v celosvětovém měřítku vzniklo rovné hrací pole, 

a využít svých nástrojů, jestliže tomu tak není. Měli bychom být otevřeni, nikoliv však 

bezbranní.  

Nově zvolená předsedkyně vyzvala k tomu, abychom u svých preferenčních obchodních 

dohod věnovali zvýšenou pozornost provádění a prosazování. Budu úzce spolupracovat 

s komisaři pro obchod a pracovní místa, abychom zaručili, že svých obchodních nástrojů 

budeme využívat ve prospěch udržitelného rozvoje, včetně dodržování přísných 

environmentálních a pracovních norem zakotvených v úmluvách Mezinárodní organizace 

práce (MOP) a v Pařížské dohodě. Komisař pro hospodářství bude navíc usilovat o zavedení 

uhlíkové hraniční daně v takové podobě, aby zabránila úniku uhlíku a byla v souladu 

s pravidly WTO. 

Budu i nadále prosazovat spravedlivou hospodářskou soutěž a rovné podmínky při zadávání 

veřejných zakázek, a to v rámci jednání WTO o globálním trhu s veřejnými zakázkami. 

Budou-li však rovné podmínky chybět, neměli bychom se zdráhat použít nástroje, které máme 

k dispozici. Lze například vyloučit zahraniční uchazeče ze zemí, které nejsou smluvními 

stranami Dohody o vládních zakázkách. Kromě toho je obzvláště důležité, aby zadavatelé 

veřejných zakázek trvali na tom, že uchazeči ze třetích zemí musí splňovat naše 

environmentální, klimatické a sociální normy bez ohledu na právní režim platný v jejich zemi.  

EU má velký přínos ze zahraničních investic, které v našem hospodářství hrají výraznou 

úlohu. V posledních letech jsme však zaznamenali nárůst investic do našich strategických 

odvětví. S cílem dohnat technologický náskok EU a USA zahájila Čína průmyslovou strategii, 

která zahrnuje státní investice ve výši desítek miliard dolarů na podporu celkových investic 

v hodnotě 100 až 150 miliard USD ze všech zdrojů, včetně státem vlastněných podniků 

v oblasti strategických technologií, jako jsou polovodiče. Z posledních údajů vyplývá, že na 

americké společnosti připadá přibližně 30 % akvizic začínajících podniků v EU a polovina 

obchodovaného objemu. S komisařem pro obchod budu úzce spolupracovat na provádění 

nařízení o přímých zahraničních investicích, které vstoupí v platnost v říjnu 2020. Toto 

nařízení výslovně uvádí, že prověřování investic by se mělo týkat kritické digitální 
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infrastruktury a technologií (např. telekomunikací, kybernetické oblasti, umělé inteligence a 

polovodičů). 
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ODDÍL 6 / DIGITÁLNÍ OBLAST 

Všichni komisaři musejí dodržovat právní předpisy a chránit základní práva lidí, 

možnost volby automatizovaných filtrů obsahu jakožto nástroje na prosazování různých 

právních ustanovení je však kritizována za to, že porušuje základní práva. Jak byste 

zajistila, aby byla v rámci nového DSA dodržována základní práva, aniž by musely 

internetové platformy sledovat obsah, a aby byla zachována zásada země původu, která 

má zásadní význam při poskytování přeshraničních služeb ze strany evropských 

společností? 

 

Evropská komise – stejně jako členské státy – je vázána Listinou základních práv EU. 

Zejména musí být respektována svoboda projevu. Internet musí zůstat svobodný a otevřený.  

Na druhou stranu však nemůžeme ignorovat nezákonné činnosti na internetu. Například 

zpráva Výboru OSN pro digitální rozvoj z října 2019 uvádí, že počet nelegálních fotografií 

a videí potvrzených internetovými linkami sítě INHOPE vzrostl mezi roky 2016 až 2018 

o 83 %.  

Doporučení Komise z roku 2018 o opatřeních, která mají platformy přijmout k efektivnímu 

boji proti nezákonnému obsahu online,1 jde správným směrem tím, že dává silnější postavení 

uživatelům. Stávající Komise již podnikla důležité kroky k řešení některých palčivých 

problémů – v oblasti audiovizuálních mediálních služeb (jak je podrobně uvedeno 

níže), autorských práv a v souvislosti s navrhovaným nařízením o teroristickém obsahu 

online. Akt o digitálních službách nebude znovu otevírat stejnou diskusi. Měl by uvedená 

pravidla doplnit a pokrýt celou šíři digitálních služeb – od klasické internetové infrastruktury 

až po služby sociálních médií.  

Členské státy začaly v této oblasti přijímat vnitrostátní právní předpisy, a proto bude možná 

nutné vyřešit právní roztříštěnost na jednotném trhu.  

Při práci na aktu o digitálních službách hodlám posoudit, zda jsou zapotřebí jasnější 

a harmonizované postupy pro oznámení a opatření týkající se nezákonného obsahu, jakož i 

razantnější požadavky na transparentnost ze strany digitálních platforem, pokud jde o jejich 

činnost při moderování obsahu.  

Budeme muset dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi rozličnými právy a zájmy. Při 

posuzování potřeby nových pravidel budu usilovat o to, aby byl zachován zákaz uložení 

obecných povinností dohledu (článek 15 směrnice o elektronickém obchodu) jakožto jeden 

z pilířů ochrany základních práv na internetu. Nemůžeme připustit plošné nebo všeobecné 

sledování internetu nebo dohled nad ním. 

                                                 
1 (C(2018) 1177 final). 
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Aby navíc všech našich 10 000 startupů v oblasti digitálních služeb mohlo plně těžit z 

jednotného digitálního trhu, mám v úmyslu zamyslet se nad tím, nakolik je třeba stanovit 

jasnější a harmonizovanější pravidla a zachovat přitom hlavní zásady směrnice. V této 

souvislosti se nadále budeme držet zásady země původu podle směrnice o elektronickém 

obchodu. Potřebujeme účinnější prosazování a lepší spolupráci mezi různými zúčastněnými 

orgány. 

Během přípravy aktu o digitálních službách budeme důkladně konzultovat a shromáždíme 

dostatek podkladů, součástí bude široké zapojení občanské společnosti, vnitrostátních orgánů, 

podniků a akademických pracovníků, a nezapomeneme ani na posouzení dopadu na základní 

práva. Při přesném vymezení působnosti a opatření aktu o digitálních službách budu úzce 

spolupracovat s výkonnou místopředsedkyní pro Evropu připravenou na digitální věk.  
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ODDÍL 7 / AFÉRA DIESELGATE 

Největším environmentálním rizikem pro veřejné zdraví v Evropě je znečištěné ovzduší, 

které si ročně vyžádá 500 000 předčasných úmrtí. Evropské unii se zcela zřejmě nedaří 

na tuto krizi reagovat, jak poukázal Evropský účetní dvůr. I čtyři roky po aféře 

Dieselgate se členské státy stavějí k povinnému stažení příslušných vozidel odmítavě. V 

důsledku toho je na silnicích přibližně 51 milionů „špinavých“ dieselových vozů. 

Evropská komise zároveň předložila návrh na změnu nařízení 715/2007 a na opětovné 

zavedení faktorů shodnosti pro měření emisí v reálném provozu, které Evropský soudní 

dvůr v prosinci 2018 zrušil, což by umožnilo, aby výrobci vozidel i nadále uváděli 

na unijní trh vozidla, která vypouštějí až 2,1krát více NOx, než je stanoveno v nařízení 

týkajícím se normy Euro 6. S novým rámcem pro schvalování typu vozidel, který 

vstoupí v platnost v září 2020, budete mít jako komisařka pravomoc provádět zkoušky 

a kontroly vozidel, aby se zjistilo, zda tento předpis dodržují, nařídit stažení vozidel 

z trhu v celé Unii a ukládat výrobcům vozidel správní pokuty až do výše 30 000 € za 

každé vozidlo, které jej nesplňuje. 

Jste připravena plně využít tyto nové pravomoci nejpozději do roku 2020 a vyčlenit 

přiměřené prostředky k provádění nezávislých zkoušek všech vozidel v EU, u nichž 

existuje podezření, že jsou vybavena zařízením zkreslujícím emise, včetně vozidel 

vybavených motory EA 288? Jste s ohledem na rozhodnutí Evropského soudního dvora, 

v němž se uvádí, že i v případě konečného faktoru shodnosti „[nelze] na základě zkoušky 

RDE [...] určit, zda vozidlo, které je zkoušeno, mezní hodnoty splňuje či nikoliv nebo se 

jim alespoň blíží“, připravena stáhnout nový návrh o konečném faktoru shodnosti, který 

předložila Vaše předchůdkyně, a zajistit, aby se faktory shodnosti už do žádných 

právních předpisů EU nedostaly? 

 

 

Správně poukazujete na riziko pro veřejné zdraví a životní prostředí, které vzniklo v 

souvislosti s Dieselgate. Dodržování nejvyšších standardů bezpečnosti pro lidské zdraví 

a životní prostředí bude pro mě vždy prvořadé. 

Jako komisařka zajistím nejen, aby se skandál typu Dieselgate nemohl opakovat, ale dohlédnu 

i na to, abychom se definitivně vypořádali se všemi jeho důsledky. Dieselgate se v Evropě 

týkala 8,5 milionu automobilů; z tohoto počtu bylo po dohodě s vnitrostátními schvalovacími 

orgány téměř 7 milionů vozidel svoláno, opraveno a aktualizováno.  

Vím, že to nestačí. Evropský parlament zareagoval rychle, když v březnu 2016 zřídil zvláštní 

výbor. Ve své zprávě výbor zejména vyzval Komisi k úpravě regulačního rámce a členské 

státy k přísnějšímu prosazování a dozoru nad trhem, jakož i k uplatňování sankcí.  

Ve funkci komisařky bych využila veškeré pravomoci plynoucí z nového nařízení o schválení 

typu, abych členské státy přiměla ke svolání zbývajících vozidel postižených emisním 

skandálem. 
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Za tímto účelem musíme nejprve zajistit, aby se od 1. září příštího roku začala beze zbytku 

uplatňovat pravidla nového nařízení o schválení typu. Dohlédnu proto na to, aby byl do té 

doby přijat celý soubor prováděcích právních předpisů. Vím, že Evropský parlament bude 

přijímání aktů v přenesené pravomoci bedlivě sledovat.  

Komise již v tomto směru vynaložila značné úsilí, v rámci svého Společného výzkumného 

střediska například začala budovat zkušební kapacity a infrastrukturu, aby mohla provádět 

nezávislé zkoušky. 

Od 1. září 2020 by tak Komise měla být schopna provádět zkoušky a kontroly vozidel k 

ověření souladu, v případě potřeby včetně vozidel s motory EA 288. Kromě toho bude 

Komise pomocí společných auditů posuzovat a sledovat výkonnost vnitrostátních orgánů 

odpovědných za schvalování typu. To vše si vyžádá úzkou spolupráci od členských států, aby 

do 1. září 2020 mohly splnit svou povinnost a začít tato pravidla uplatňovat. 

Zjistí-li se nesoulad modelu vozidla, nemusí se zkoušet všechna vozidla v provozu. Případný 

nesoulad bude možné zjistit díky zacíleným a dobře navrženým zkouškám založeným na 

odběru vzorků, na jejichž základě vznikne povinnost uvést vozidla do souladu. Zjistí-li se, že 

vozidlo není v souladu, využiji všechny pravomoci Komise, mezi něž patří možnost zahájit 

svolání vozidel v celé EU, zpochybnit schválení typu a uložit sankce. 

Budu se zasazovat o to, aby bylo Společné výzkumné středisko náležitě vybaveno a mohlo 

plnit úkoly, pokud jde o automobily uváděné na trh a ověřování jejich vlastností z hlediska 

životního prostředí nebo bezpečnosti. Při této práci budu potřebovat vaši podporu v rámci 

jednání o víceletém finančním rámci. Z dlouhodobého hlediska budeme muset posoudit, zda 

nové kompetence přinášejí kýžené výsledky, nebo zda je třeba ke kontrole emisí 

a bezpečnosti přistoupit jiným způsobem. V této fázi nevylučuji žádnou možnost. 

Měření emisí na silnici je mnohem lepší než měření v laboratoři. Proto má Evropská unie nyní 

pravidla, která ukládají zkoušení emisí v reálném provozu. Zkoušení emisí v provozu je však 

složitější a vyžaduje si určitou úpravu pravidel. Faktory shodnosti, jak jsou uvedeny v návrhu 

předpisu o emisích v reálném provozu, který v současnosti projednávají spolunormotvůrci, 

odrážejí technické a statistické nejistoty, které se pojí s měřením emisí v podmínkách 

skutečného provozu oproti laboratorním zkouškám. V rozsudku o nařízení o emisích 

v reálném provozu Tribunál neposuzoval obsah nařízení, ale rozhodl, že zvolený právní 

nástroj není správný. Podle rozhodnutí Tribunálu proto Komise přijala návrh aktu přijímaného 

postupem spolurozhodování. Vzhledem k tomu, že vlastnosti měřicích zařízení se mají 

zlepšovat, má Komise za cíl prostřednictvím každoročního přezkumu, s nímž se v 

navrhovaném předpisu počítá, umožnit, aby se tyto faktory shodnosti postupně mohly 

používat méně nebo aby se od nich zcela upustilo. Ve věci těchto faktorů budou mít konečné 

slovo spolunormotvůrci. 

Právní systémy v USA a EU samozřejmě nejsou shodné. V Evropě jsme nedávno značně 

pokročili díky balíčku o Nové politice pro spotřebitele, lze však ještě zapracovat na tom, aby 

se všem spotřebitelům v EU dostalo spravedlivého zacházení. S kandidátem na komisaře pro 
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spravedlnost, do jehož kompetence bude spadat ochrana spotřebitele, budeme společně hledat 

možnosti, jak zlepšit zacházení s evropskými spotřebiteli v případě takových podvodů. 

Ráda bych rovněž zdůraznila, že kromě řešení Dieselgate chci odhodlaně postupovat při 

realizaci Zelené dohody pro Evropu a učinit veškeré nezbytné kroky na cestě k vozidlům 

s nízkými a nulovými emisemi. Čistší vozidla budou mít důležitou úlohu při plnění našeho 

programu v oblasti čistého ovzduší v souvislosti s ambiciózním cílem Komise dosáhnout 

nulového znečištění.  
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ODDÍL 8 / OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Zvolená předsedkyně Komise von der Leyenová se zavázala k dekarbonizaci 

průmyslových odvětví náročných na zdroje. Umožnit, aby se průmysl stal do roku 2050 

klimaticky neutrálním, bude velmi obtížné, bude to však také skvělá možnost, jak 

zajistit, aby EU převzala vedoucí úlohu v oblasti oběhového hospodářství a klimaticky 

nezávadných a bezpečných výrobků a technologií. Stávající balíček předpisů týkajících 

se oběhového hospodářství se zakládá především na nelegislativních opatřeních a nemá 

takový dopad, jaký je zapotřebí, aby EU splnila své závazky v rámci Pařížské dohody. 

Vzhledem k tomu, že je nutné, aby byla do procesu návrhu produktu a jeho výroby 

od samého počátku zahrnuta otázka energetické účinnosti a udržitelnosti, bychom Vám 

rádi položili následující dotazy: 

Jaké konkrétní požadavky v oblasti energetické účinnosti a účinného využívání zdrojů 

chcete zavést v případě průmyslových odvětví náročných na zdroje? Navrhnete 

odvětvová opatření (pro textilní, stavební průmysl apod.) a doplníte je rozsáhlejší 

strategií v podobě stanovení celkového cíle v oblasti energetické účinnosti, včetně 

konkrétních ukazatelů, které by se sledovaly v rámci Evropského semestru? K přechodu 

na oběhové hospodářství by se jako jeden z nástrojů mělo používat také zadávání 

veřejných zakázek. Jaká konkrétní opatření chcete navrhnout na podporu udržitelných 

spravedlivých dodavatelských řetězců prostřednictvím systematického využívání 

udržitelnosti coby kritéria při udělování zakázek? 

Jsem hluboce přesvědčena, že nás čeká ještě spousta práce, má-li být naše hospodářství plně 

oběhové. V kolegiu budu prosazovat smělý přístup založený na prvním akčním plánu pro 

oběhové hospodářství. Pro dosažení cílů Pařížské dohody je zásadní, aby naše hospodářství 

bylo plně oběhové.  

Proto společně s komisařem pro životní prostředí a oceány navrhneme druhý akční plán pro 

oběhové hospodářství, který bude plně v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a novou 

průmyslovou strategií. 

Z hlediska regulace musíme usnadnit přístup k odpadu a jeho zhodnocení. Jen tak se nám 

podaří dosáhnout toho, že se z odpadu stane surovina, kterou bude možné využít a zhodnotit. 

Za tímto účelem budu podporovat kandidáta na komisaře pro životní prostředí a oceány, 

abychom zjednodušili nařízení o přepravě odpadů tak, aby se odpad mohl v rámci EU 

snadněji pohybovat, a usnadnilo se tak jeho opětovné využití nebo přístup k odpovídajícím 

recyklačním zařízením. Společně s ním rovněž hodlám vyjasnit a postupně harmonizovat 

kritéria pro určení toho, kdy odpad přestává být odpadem. Tato kritéria se v současné době 

mezi členskými státy značně liší, a jsou tak na překážku co nejlepšímu využití tohoto 

potenciálního zdroje. Mám rovněž v úmyslu přijmout nové regulační iniciativy, aby se 

zlepšila oběhovost konkrétních hodnotových řetězců, u nichž je potenciál pro oběhovost 

vysoký, jedná se například o baterie nebo obaly a odpady z obalů.  

Kromě valorizace odpadu je však především třeba, aby ho vznikalo co nejméně. Proto mám 

v úmyslu využít možností, které nabízí směrnice o ekodesignu, která se od roku 2015 
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nevztahuje pouze na energetickou účinnost výrobků, ale postupně klade důraz i na další 

aspekty oběhovosti, jako je opravitelnost nebo trvanlivost. V tomto regulačním rámci chci 

například urychlit práci na definici požadavků na energii a oběhovost u digitálních zařízení, 

počínaje mobilními telefony.  

Jedním z hlavních prostředků k zajištění přechodu ke klimaticky neutrálnímu a oběhovému 

hospodářství musí být zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé veřejných zakázek spravují 

rozpočet ve výši 14 % HDP Evropské unie (zhruba 2 biliony eur ročně). Jsou klíčovými 

investory v kritických odvětvích z hlediska klimatu a životního prostředí, jako je mobilita, 

stavebnictví a infrastruktura.  

V případě některých konkrétních výrobků již vzniklo několik dobrovolných „zelených“ 

kritérií, která zadavatelům veřejných zakázek umožňují začlenit otázky udržitelnosti a inovací 

do zadávacího řízení, ale je třeba, aby se tato kritéria a jejich působnost rozšířily tak, aby se 

vztahovaly i na dosud opomenuté oblasti, zejména oblast informační a komunikační 

technologie. Právě byla přijata směrnice o čistých vozidlech s povinnými cíli při zadávání 

zakázek na určitá vozidla pro orgány veřejné moci. Veřejné orgány se však často zdráhají 

využívat možností, které jim směrnice o zadávání veřejných zakázek dávají, ať už kvůli 

nedostatečné kvalifikaci či odborné způsobilosti, nebo obezřetnému přístupu s ohledem na 

auditní a přezkumná řízení. Toto musíme změnit a odvést další kus práce.  

Mám za to, že společně s komisařem pro životní prostředí a oceány bychom měli konzultovat 

se všemi zúčastněnými stranami (nevládními organizacemi, hospodářskými subjekty, 

zadavateli veřejných zakázek), jak přistoupit k i) vytváření pokynů pro používání štítků 

a určování nákladů životního cyklu; a ii) jak uvést do praxe systémy k účinnému ověřování 

a sledování souladu s pracovními a environmentálními normami v celém dodavatelském 

řetězci. V této oblasti bychom se mohli zaměřit na cílená legislativní opatření v rámci 

odvětvových iniciativ, mám na mysli například v odvětví informačních a komunikačních 

technologií.  

S členskými státy budu spolupracovat na profesionalizaci veřejných zadavatelů. 

Budu zvyšovat povědomí o strategickém zadávání zakázek mezi auditory a hodnoticími 

orgány. Na začátku roku 2020 zveřejním „evropský kompetenční rámec“ pro zadavatele 

veřejných zakázek. 

 Abych dodala novou dynamiku snaze o přechod ke klimatické neutralitě, předložím dvě nové 

iniciativy na posílení spolupráce s členskými státy.  

Zaprvé půjde o „Nástroj k prověřování veřejných zakázek z hlediska udržitelnosti“, jehož 

cílem bude zajistit odolnost velkých projektů veřejné infrastruktury vůči změně klimatu, 

zejména v oblasti mobility, energetiky a veřejných budov, jako jsou školy a nemocnice. 

Návrh může vycházet ze stávajícího dobrovolného mechanismu hodnocení ex ante velkých 

infrastrukturních projektů. S ostatními komisaři dohlédneme na to, aby touto prověrkou prošly 

všechny významné projekty v oblasti infrastruktury financované z EU.  
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Zadruhé navrhnu iniciativu „Zadavatelé veřejných zakázek pro klima a životní prostředí“, 

která bude určena zadavatelům veřejných zakázek z měst, regionů a specializovaným 

centrálním zadavatelům v odvětvích jako je zdravotnictví, abychom usnadnili kooperativní 

zadávání zakázek. Zavazuji se rovněž k vytvoření systému finanční záruky v rámci 

příslušných nástrojů EU, abychom zadavatelům veřejných zakázek pomohli zvládat finanční 

rizika spojená s pořizováním vysoce inovativních výrobků a služeb. Byl zahájen pilotní 

projekt pro zadávání zakázek na práce a výrobky pro staveniště s nulovými emisemi, se 

zvláštním zaměřením na jiné než pojízdné stroje. 

Strategie pro plasty nám ukázala, že správně zaměřený a cílený sled opatření může být velmi 

účinný. Z tohoto modelu aliancí s průmyslem a členskými státy budu vycházet také u jiných 

hodnotových řetězců, například textilu, obalů potravin nebo stavebnictví.  

Neuniklo nám ani to, že informační a komunikační technologie patří k několika málo 

odvětvím, u nichž se emise skleníkových plynů soustavně zvyšují. Pokud tuto věc náležitě 

nepodchytíme, energetické potřeby a dopad IKT na životní prostředí se pravděpodobně rychle 

zvýší a omezí pozitivní dopad cílů Zelené dohody na Evropu. Budu prosazovat vznik 

evropského průmyslového modelu pro digitální odvětví, který se bude vyznačovat 

udržitelností a zeleným růstem. Zasadím se o zlepšení energetické účinnosti 

telekomunikačních sítí, datových center, toků a cloudu. 

Přechod na oběhové hospodářství bude od podpůrných služeb IKT vyžadovat optimalizaci 

průmyslových procesů a správu příslušných dat. Informační a komunikační technologie 

(např. robotika, umělá inteligence, data velkého objemu) mohou například podpořit opětovné 

použití odpadních materiálů pomocí automatické demontáže předmětů, opětovným 

získáváním hodnotných materiálů a jejích návratem do výrobního cyklu. 

Spolu s kolegy budu usilovat o zajištění přístupu k finančním nástrojům, jako jsou InvestEU 

nebo strukturální fondy. Prioritami EU v oblasti politiky životního prostředí byla utvářena i 

Digitální Evropa, program financování zaměřený na budování strategické digitální kapacity. 

Program má přispět ke splnění cílů oběhového hospodářství, mimo jiné tím, že pro účely 

lepšího předvídání dopadů na životní prostředí poskytne technologické prostředky, jako je 

vyspělá výpočetní technika a umělá inteligence; techniky pro snížení znečištění (např. přesné 

zemědělství); ale také podporou řešení pro účinné využívání zdrojů, snižování množství 

odpadu a zajištění úplného sledování životního cyklu výrobků. 

S komisařkou pro inovace a mládež také zajistím, aby oběhová odvětví (včetně tzv. 

průmyslové symbiózy, kdy se odpad z jednoho podniku stává surovinou pro další podnik, byť 

z jiného odvětví) měla prioritu a aby se oběhovost zohledňovala při provádění budoucího 

rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa. Iniciativa pro udržitelné 

financování by se rovněž mohla stát pobídkou soukromým investorům a členským státům k 

většímu zapojení do procesů oběhového hospodářství. 

V neposlední řadě bude důležité podpořit naše pracovníky při adaptaci na nástup oběhového 

hospodářství v různých odvětvích a regionech.  
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ODDÍL 9 / INTEGRITA 

V rámci slyšení v Evropském parlamentu jste uvedla, že pokud se stanete komisařkou, 

přihlédnete k rozhodnutí soudu, které bude přijato v rámci vyšetřování, jež se Vás 

ve Francii týká a jehož zahájení vedlo k tomu, že jste se musela vzdát vládních funkcí. 

Domníváte se, že byste v případě odsouzení rezignovala na místo komisařky? A pokud 

ano, nemáte obavy, že probíhající řízení v členském státě bude mít nepříznivý vliv 

na Vaši činnost v rámci Komise? 

Během slyšení, které se konalo dne 2. října, jste byla dotázána, zda byste rezignovala 

na místo komisařky, pokud byste byla obžalována („mise en examen“) a nebyla byste 

schopna dát na tuto obžalobu jasnou odpověď. Můžete se vyjádřit jasně, tj. říci, zda 

v případě, že budete obviněna, rezignujete na místo v Evropské komisi, či nikoli? 

 

 

Každý občan má právo být považován za nevinného, dokud jeho vina nebyla prokázána. 

Jedná se o základní právo zakotvené v Listině základních práv (článek 48). Evropské orgány 

toto základní právo uplatňují. V případě, že bych byla pravomocně odsouzena pro trestný čin 

související s výkonem veřejné funkce, zavazuji se po dohodě s předsedkyní odstoupit. 

V případě, že budu konfrontována se justičními rozhodnutími, jako je obžaloba („mise en 

examen“), zvážím, zda mohu i nadále účinně vykonávat svůj mandát. Poté bych v souladu 

s kodexem chování Komise vedla s předsedkyní konzultace o tom, jak postupovat. 

Předsedkyně by mohla rovněž zvážit, zda využije svých pravomocí podle čl. 17 odst. 6 

Smlouvy o EU, který stanoví, že „člen Komise odstoupí, pokud jej k tomu předseda vyzve“. 

 

 

V průběhu uvedeného slyšení padlo navíc několik otázek týkajících se velikosti Vašeho 

portfolia. Bude obtížné takto široké portfolio koordinovat a udělovat stejnou pozornost 

iniciativám ve všech třech generálních ředitelstvích a zároveň zajistit vysokou úroveň 

prováděné práce. Na základě jakých konkrétních opatření chcete zajistit kvalitní práci 

ve všech oblastech politiky, které spadají do Vaší působnosti? 

 

 

V posledních letech je stále jasnější, že digitalizace je pro ekonomiku transformačním 

faktorem a zasahuje všechny podniky/oblasti. Rozlišení mezi „tradičním“ jednotným trhem 

a „digitálním“ jednotným trhem zastaralo. Klíčovým úkolem evropského průmyslu je 

adaptovat se na digitalizaci. Propojení digitální ekonomiky, společnosti a průmyslu má 

zásadní význam pro konkurenceschopnost a technologickou svrchovanost Evropské unie. 

Totéž platí pro kosmický a obranný průmysl. Je to klíčový prvek, pokud je o podporu šíření 

nových technologií do širší ekonomiky a společnosti.  

 

Začlenění průmyslu, včetně obranného průmyslu, a digitalizace do portfolia jednoho komisaře 

umožní využít zásadní synergie, například ty, které jsou popsány v oddíle 1.  
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Budu tvrdě usilovat, stejně jako během svých předchozích aktivit, a to i jako zpravodajka 

a koordinátorka v Evropském parlamentu o to, abych dosáhla konkrétních výsledků. Nebudu 

na to sama. S řízením a koordinací mi pomohou kandidáti na pozice výkonných 

místopředsedů Margrethe Vestagerová a Valdis Dombrovskis, jak jsem uvedla v oddíle 1, 

a budu úzce spolupracovat se všemi členy kolegia, jejichž oblasti mohou přispět k vytváření 

svrchované, konkurenceschopné a soudržné Evropy. V tomto úsilí mě budou podporovat 

vysoce profesionální útvary. Již jsem s nimi navázala spolupráci a budu pokračovat v rozvoji 

velmi úzkých pracovních vztahů. 

 

 

Vzhledem k oblastem, které budete mít na starosti, tj. digitalizaci, vesmíru, průmyslu 

a vnitřnímu trhu, lze očekávat, že se stanete cílem intenzivní lobbistické činnosti. Jakým 

způsobem chcete s lobbisty interagovat? Jak zajistíte, aby lobbisté neměli zvýhodněný 

přístup a nemohli generální ředitelství, na které budete dohlížet, ovlivňovat více než 

např. zainteresované strany z řad občanské společnosti, jako jsou odbory nebo 

organizace na ochranu životního prostředí? 

 

 

Kontakty se zainteresovanými stranami jsou přirozenou a důležitou součástí práce člena 

kolegia.  

 

Jsem si plně vědoma pravidel, která komisaři, členové jejich kabinetů a generální ředitelé 

musí dodržovat při jednáních se zainteresovanými stranami, zejména pokud jde 

o transparentnost a reprezentativnost. Proto jednání budou probíhat pouze s registrovanými 

zainteresovanými stranami, takže každý, kdo chce ovlivňovat tvůrce politik, musí přijmout 

nejvyšší standardy etiky a otevřenosti tím, že se zapíše do rejstříku transparentnosti; 

informace o těchto setkáních jsou rovněž aktivně zveřejňovány. 

 

Rejstřík transparentnosti se vztahuje na všechny organizace a osoby samostatně výdělečně 

činné, které se podílejí na činnostech prováděných s cílem ovlivnit rozhodovací procesy 

a procesy provádění politik orgánů Evropské unie, ale i subjektů občanské společnosti, jako 

jsou odbory nebo organizace na ochranu životního prostředí. Jelikož rejstřík transparentnosti 

odhaluje, jaké zájmy jsou sledovány, kým jsou předmětné zájmy prosazovány a s jakým 

objemem zdrojů, umožňuje lepší kontrolu ze strany veřejnosti, čímž občanům, sdělovacím 

prostředkům a zainteresovaným stranám umožňuje vystopovat aktivity a případný vliv 

zástupců zájmových skupin. 

 

 

Během slyšení jste naznačila, že jste jako poslankyně EP neměla přístup k důvěrným 

informacím. I když je EP transparentním orgánem, ne všechny dokumenty jsou veřejně 

přístupné a některé informace jsou poslancům poskytnuty za podmínek utajení. Vy jste 

byla zpravodajkou pro důležité dokumenty a zúčastnila jste se různých trialogů a 

jednání, byla jste koordinátorkou své skupiny a s největší pravděpodobností jste přišla 
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do styku s výsadními a důvěrnými informacemi. Copak jste si tato omezení 

neuvědomovala? Sdílela jste tento druh informací s externími stranami, včetně 

zahraničních aktérů a lobbistů, s nimiž jste měla smluvní vztah? 

 

 

Ve svém vystoupení během slyšení konaného dne 2. října jsem zdůraznila, že rozpravy, 

pozměňovací návrhy a hlasování jsou ze samotné podstaty Parlamentu transparentní. A je to 

tak dobře. Právě otevřenost legislativního procesu přispívá k tomu, aby se orgánům EU 

dostalo větší legitimity v očích občanů EU a aby se zvýšila důvěra občanů v tyto orgány tím, 

že se umožní otevřená debata o rozdílech mezi různými názory. 

 

Samozřejmě znám pravidla pro zachování důvěrnosti platná pro poslance EP, zejména 

pravidlo 210a jednacího řádu EP a ustanovení rámcových dohod o vztazích mezi Evropským 

parlamentem a Evropskou komisí a o vztazích mezi Evropským parlamentem a Radou, pokud 

jde o předávání utajovaných informací Evropskému parlamentu a jejich zpracování 

Evropským parlamentem. Existuje přesná definice „důvěrných informací“ a zvláštní postupy 

pro nakládání s nimi.  

 

Jako poslankyně EP jsem tyto postupy vždy dodržovala, a tudíž jsem nikdy žádné důvěrné 

informace s nikým nesdílela. 

 

Ve všech svých činnostech jsem vždy dodržovala pravidla důvěrnosti. Bylo to důležité 

například v Banque de France, kde jsem předsedala výboru pro řízení rizik, nebo ve funkci 

ministryně obrany.  

 

 

Během výkonu funkce poslankyně Evropského parlamentu jste rovněž působila jako 

zvláštní poradkyně Berggruenova institutu. Prohlásila jste, že jste jako zvláštní 

poradkyně jeho think-tanku v období let 2013 až 2015 obdržela celkem 49 047 eur. 

Mohla byste vyjmenovat veškeré činnosti, které jste jako zvláštní poradkyně 

Berggruenova institutu v období let 2013 až 2015 vykonala? 

 

 

Poslanci Evropského parlamentu mohou vykonávat výdělečnou činnost, pokud ji přiznají 

v souladu s článkem 4 kodexu chování poslanců Evropského parlamentu s ohledem 

na finanční zájmy a střet zájmů.  

 

Přiznala jsem odměny pro poradce vyplývající z mé smlouvy s Berggruenovým institutem 

pro správu věcí veřejných (Berggruen Institute on Governance) za období od října 2013 

do ledna 2016 a zveřejnila je zcela transparentně na internetových stránkách Evropského 

parlamentu. Rovněž jsem je v souladu s francouzskými vnitrostátními předpisy přiznala 

příslušnému francouzskému orgánu (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique).  
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Berggruenův institut pro správu věcí veřejných je neziskovou institucí. Podílela jsem se 

na činnostech think-tanku, který se zabýval pouze obecnými tématy a veřejně se zasazoval o 

evropskou integraci. Vykonávala jsem tuto činnost v rámci Rady pro budoucnost Evropy 

(Council for the future of Europe), což byla iniciativa Berggruenova institutu pro správu věcí 

veřejných, která sdružovala vysoce postavené osobnosti z celé Evropy.  

 

Neměla jsem žádnou spojitost s podnikatelskou činností pana Berggruena.  

 

Ve smlouvě o poskytování poradenství, kterou jsem podepsala dne 8. října 2013 s Dawn 

Nakagawovou, výkonnou ředitelkou Berggruenova institutu pro správu věcí veřejných, byly 

moje úkoly popsány následovně: 

 

 „– práce s Mariem Montim, Nicolasem Berggruenem, případně ve spolupráci s Dawn 

Nakagawovou a Nathanem Gardelsem, s cílem pomoci Radě pro budoucnost Evropy 

při strategickém plánování; 

- zastupování Rady pro budoucnost Evropy a Berggruenova institutu pro správu věcí 

veřejných na jednáních s vedoucími představiteli, partnery a sdělovacími prostředky, 

- řízení komunikace se členy Rady, pokud jde o připravované plány, nadcházející 

schůze a další důležité otázky, 

- plánování zasedání a konferencí Rady, včetně plánování programu, vyzývání členů 

a odborníků k účasti, shromažďování dokumentů a vytváření informačních materiálů 

a informování členů a přednášejících o jejich účasti, vytváření souhrnných dokumentů 

a přijímání následných opatření.“ 

 

Na konci roku 2015 převzal předsednictví Rady pro budoucnost Evropy po Mariu Montim 

Guy Verhofstadt. Ve společném dopise předsedovi Evropského parlamentu (ze dne 1. října 

2019) Mario Monti, bývalý komisař a bývalý italský premiér, který je v současné době 

členem italského senátu, a Guy Verhofstadt, bývalý belgický předseda vlády a současný 

poslanec Evropského parlamentu, potvrdili, že jsem tyto úkoly plnila v plném rozsahu podle 

smlouvy.  

 

Nicolas Berggruen a Dawn Nakagawová vydali prohlášení o tom, že jsem plnila své 

povinnosti, které přiložili k uvedenému dopisu. 

 

V období, kdy jsem působila jako poradkyně, uspořádal Berggruenův institut pro správu věcí 

veřejných několik interních diskusí a několik setkání či veřejných debat politiků s občany 

- v Madridu v únoru 2014,  

- v Cambridgi (Ma), v Centru pro evropská studia Mindy de Gunzburg na Harvardské 

univerzitě v září 2014, 

- v Bruselu v souvislosti s hospodářskou a měnovou unií (ohledně veřejných investic) 

v prosinci 2014. 

 

Všechny tyto akce se uskutečnily díky interní práci, kterou jsem měla na starosti já, jako je 

organizace přípravné komunikace mezi členy Rady pro budoucnost Evropy, příprava interních 
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dokumentů a jednání s předsedou Rady pro budoucnost Evropy a s týmem Berggruenova 

institutu. Bylo rovněž třeba vše důkladně promyslet, navrhnout jednotlivé panely, určit 

řečníky a připravit před akcí informační dokumenty a po akci výstupy.  

 

V roce 2015 po veřejné debatě v Bruselu jsem byla pověřena pracovat dále na otázkách 

fiskální disciplíny a investic. Spolupracovala jsem na nich s prof. dr. Enrikem Giovanninim 

a s prof. dr. Marcelem Fratzscherem. Udržovala jsem kontakty s několika evropskými 

vysokými školami a univerzitami, například Školou správy věcí veřejných Hertie v Berlíně, 

Sciences Po v Paříži či univerzitou Bocconi v Miláně, abych zvýšila účast mladých lidí 

na veřejných debatách politiků s občany a pracovala na následných krocích. Během tohoto 

období začal Berggruenův institut pro správu věcí veřejných rovněž vydávat WorldPost, on-

line časopis, pro nějž jsem vyhledávala evropské přispěvatele.  

 

Od druhé poloviny roku 2015 jsme s Guyem Verhofstadtem pracovali na tom, jak podnítit 

členy Rady pro budoucnost Evropy k přijetí informační strategie v souvislosti s referendem 

o brexitu. 

 

A konečně, moje poradenská činnost pro Berggruenův institut pro správu věcí veřejných byla 

odměňována podle mezinárodních standardů, s ohledem na složení Rady pro budoucnost 

Evropy a mé vzdělání, zkušenosti a dovednosti.  

 

 

Právě v souvislosti s Vašimi vazbami s Berggruenovým institutem Vám poslanci z 

různých politických skupin položili během slyšení řadu dotazů. Uvedla jste, že Vám 

všechny prostředky připadaly nezbytné k tomu, abyste mohla sbližovat lidi, a že 

Berggruenův institut je „soukromý“ subjekt. Předložila jste dokumenty prokazující, že 

Berggruenův institut je nezávislý a nestranný. Kromě toho jste předložila dopis, který 

dne 2. října 2019 podepsal Nicolas Berggruen, což svědčí o tom, že jste s ním nadále v 

kontaktu. Podle všeho přispěla Berggruenova rodina k financování prezidentské 

kampaně Emmanuela Macrona (https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1660), 

přičemž podporu svému kandidátovi neskrýval ani sám Nicolas Berggruen. Jak jste tedy 

pomáhala sbližovat tyto lidi za účelem financování prezidentských voleb? 

 

 

Moje činnost pro Berggruenův institut pro správu věcí veřejných je plně v souladu se všemi 

propagačními aktivitami, do kterých jsem se zapojila, například jako předsedkyně Evropského 

hnutí. 

 

Poprvé jsem se setkala s Nicolasem Berggruenem a jeho týmem během veřejné konference, 

kterou pořádal Berggruenův institut pro správu věcí veřejných v Paříži v květnu 2013 na téma 

nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě a kde se sešlo mnoho předsedů vlád a ministrů ze 

všech ostatních zemí Evropy. Tyto kontakty byly navázány před zahájením mé poradenské 

činnosti.  
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Moje poradenská smlouva s Berggruenovým institutem pro správu věcí veřejných nabyla 

platnosti v říjnu 2013 a skončila na začátku roku 2016.  

 

V roce 2013 jsem se s Emmanuelem Macronem ještě osobně neznala.  

 

V lednu 2016, kdy moje poradenská smlouva s Berggruenovým institutem pro správu věcí 

veřejných končila, nebylo hnutí En marche dosud založeno a pan Macron ještě nebyl 

kandidátem na francouzského prezidenta.  

 

Nezprostředkovala jsem kontakt mezi panem Macronem a panem Berggruenem, neboť se již 

znali. Emmanuel Macron byl poradcem prezidenta Hollanda v době, kdy se prezident Holland 

účastnil veřejné konference zmíněné výše, konané v květnu 2013 v Science Po. Jak jsem 

vysvětlila, na této konferenci jsem se setkala s Nicolasem Berggruenem a jeho týmem poprvé. 

 

Nikdy jsem nebyla zapojena do získávání prostředků pro hnutí En marche. Podle 

francouzského práva je soukromé financování politických stran přísně kontrolováno 

nezávislým orgánem.  

 

 

Během slyšení konaného dne 2. října 2019 jste byla tázána na Vaše vazby s 

Berggruenovým institutem a finanční zájmy v souvislosti s ním. Tento případ má ve 

skutečnosti tři hlediska, která zpochybňují Vaši schopnost hájit evropské zájmy na 

jednotném trhu. Zaprvé tlak, který by na Vás mohl pan Berggruen vyvíjet vzhledem k 

jeho úsilí o podporu Vaší kandidatury. Zadruhé ekonomické zájmy jeho holdingové 

společnosti a povaha jeho investic (v Číně, Kalifornii a dalších zemích konkurujících 

evropským společnostem). A zatřetí jeho stranické zapojení do politického a mediálního 

života ve Francii v souvislosti se stranou La République en Marche, kterou podporuje 

jeho rodina, a s jeho podílem v deníku Le Monde v minulosti. Pracovala jste pro 

člověka, který v den slyšení, které se všude popisuje jako rozhodující, důrazně podpořil 

Vaši kandidaturu. Tento člověk má silné finanční vazby na hospodářské oblasti, které 

konkurují podnikům a lidem, které byste musela na jednotném trhu hájit. Tento člověk 

se rovněž politicky angažuje v členském státě Evropské unie. Domníváte se, že v takové 

situaci je z etického i politického hlediska přijatelné, abyste se ujala funkce v Evropské 

komisi? 

 

 

Nejsem v žádném střetu zájmů.  

 

Za prvé, úřad OLAF zkoumal, zda došlo k „potenciálnímu střetu zájmů a/nebo nedodržení 

povinností poslanců Evropského parlamentu vyplývajícím z výdělečné činnosti vykonávané 

(...) pro Berggruenův institut“.  

 

Dne 1. října 2019 OLAF rozhodl a písemně mě informoval o tom, že „nebyly zjištěny žádné 

skutečnosti potvrzující podezření vůči [mé osobě]“. 
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Za druhé, během mého slyšení jako nominované kandidátky na komisařku konstatoval výbor 

JURI Evropského parlamentu neexistenci střetu zájmů. 

 

Smlouva (popsaná výše) navíc výslovně stanovila, že jsem „nebyla zaměstnankyní“, a tudíž 

jsem nebyla ve vztahu „podřízenosti“. Nebylo tomu tak a nadále tomu tak není. Během své 

poradenské činnosti jsem byla ve smluvním vztahu pouze s neziskovým Berggruenovým 

institutem pro správu věcí veřejných, ale neměla jsem žádný vztah ani kontakt s obchodními 

aktivitami pana Berggruena ani s jeho soukromými společnostmi. To jsem během svého 

slyšení také zdůraznila.  

 

Pan Berggruen nevedl „kampaň za mou kandidaturu“ ani „mou kandidaturu nepodpořil“.  

 

Nicolas Berggruen a Dawn Nakagawová, která podepsala smlouvu o poradenství jménem 

Berggruenova institutu pro správu věcí veřejných, napsali dopis potvrzující cíle smlouvy, 

očekávané práce a jejich vykonání. Oba předsedové Rady pro budoucnost Evropy, se kterými 

jsem pracovala, je potvrdili. Dosvědčili, že jsem se nikdy nepodílela na žádné jiné aktivitě 

nebo obchodní činnosti v souvislosti s jakoukoli jinou Berggruenovou organizací nebo 

obchodním podnikem. Jejich cílem bylo poskytnout poslancům EP skutkové okolnosti před 

slyšením, a to zcela transparentně.  

 

Není mi jasné, jak by skutkové tvrzení pana Berggruena o mé dřívější činnosti mohlo 

znamenat, že by na mě mohl vyvíjet jakýkoli tlak.  

 

Jsem si plně vědoma pravidel Smlouvy o EU (článku 17) týkajících se nezávislosti komisařů 

a pravidel kodexu chování členů Komise a budu se jimi řídit, pokud budu ve funkci 

komisařky potvrzena.  

 

Jsem plně odhodlána dodržovat pravidla Komise, stejně jako jsem respektovala pravidla 

Evropského parlamentu. 

 

Jsem odhodlána hájit evropské zájmy, stejně jako jsem je aktivně hájila ve všech svých 

předchozích funkcích. 

 

 

Věděla jste o tom, že zakladatel Berggruenova institutu má v Evropě významné 

obchodní zájmy, totiž že je vlastníkem řetězce obchodních domů Karstadt Warenhaus 

GmbH? Jak je tato skutečnost slučitelná s prohlášením, které jste učinila během slyšení, 

totiž že Bergrruenův institut je filantropický subjekt a že vazby jeho zakladatelů na 

evropské záležitosti jsou výlučně historické a citové povahy? Stojíte si za svým 

prohlášením, že poslanci Evropského parlamentu nemají během výkonu své funkce 

přístup k důvěrným dokumentům a že jste jakožto poslankyně tedy nebyla v 

kompromitující pozici, když jste Berggruenovu institutu poskytovala poradenské 

služby? Mohla byste prosím potvrdit, že na rozdíl od toho, co zveřejnila média, žádný z 
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Vašich parlamentních zaměstnanců neposkytoval dotyčnému institutu žádné služby, a 

pokud někdo z nich takové služby poskytoval, čeho se týkaly? 

 

 

Ano, přečetla jsem si v tisku nějaké články o Karstadtu. Jak jsem však již vysvětlila, nikdy 

jsem se nepodílela na žádných obchodních aktivitách pana Berggruena v Evropě ani nikde 

jinde.  

 

Není pochyb o tom, že Berggruenův institut je neziskovým subjektem a že jsem se zabývala 

pouze obecnými otázkami. Orgány veřejné moci často pracují s neziskovými nadacemi nebo 

institucemi financovanými prostřednictvím podnikatelských aktivit, jako je například Nadace 

Billa a Melindy Gatesových nebo Nadace Roberta Bosche.  

 

Pokud jde o přístup k důvěrným dokumentům, k tomu jsem se již vyjádřila výše.  

 

Jméno jednoho z mých akreditovaných asistentů se objevilo jako kontaktní údaj Rady pro 

budoucnost Evropy v dokumentu z května 2014, který vypracoval Berggruenův institut. 

Stejně tak k tomu mohlo dojít i v jiných podkladech nebo dokumentech řady sdružení 

a nadací propagujících Evropu, s nimiž jsem byla v kontaktu. Moji asistenti se starali o můj 

program, jak to dělají všichni asistenti. Uvedené telefonní číslo bylo moje. Ráda bych 

zdůraznila, že své knihy, články a dokumenty jsem si vždy psala sama. 

 

*** 

 

V roce 2013 jsem se zapojila do mimopracovní činnosti, o níž jsem se v dobré víře 

domnívala, že by mohla urychlit budování Evropy, a to v souladu se všemi propagačními 

činnostmi, které jsem vždy vykonávala, a s tím, co jsem dělala v Evropském parlamentu. 

Učinila jsem tak transparentně; nikdy jsem neskrývala, že jsem za tuto práci dostávala 

zaplacenu odměnu pro poradce. 

 

Chápu, že získané částky, které odpovídají úrovni mezinárodního poradenství, mohou 

vyvolávat u občanů otázky.  

 

Vznikl rozdíl mezi tím, co je právně povoleno – pravidla Evropského parlamentu nestanoví 

žádné omezení, pokud jde o odměnu, ani pokud jde o rozsah externích činností – a co je 

vnímáno jako eticky přijatelné. 

 

Z právního hlediska jsem dodržela během svých mandátů všechna ustanovení platná 

v Evropském parlamentu. 

 

Během mého slyšení jako kandidátky na komisařku konstatoval výbor JURI Evropského 

parlamentu neexistenci střetu zájmů. 

 

Jak jsem již zmínila, OLAF zkoumal, zda došlo k „potenciálnímu střetu zájmů a/nebo 
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nedodržení povinností poslanců Evropského parlamentu vyplývajícím z výdělečné činnosti 

vykonávané (...) pro Berggruenův institut“.  

 

Dne 1. října 2019 OLAF rozhodl a písemně mě informoval o tom, že „nebyly zjištěny žádné 

skutečnosti potvrzující podezření vůči [mé osobě]“. 

 

Pokud jde o etické hledisko, lituji, že tato činnost vyvolává pochybnosti ohledně mé integrity 

nebo schopnosti hájit nezávisle evropské zájmy, přestože tyto hodnoty mají pro mě zásadní 

význam. Uvědomuji si to v plné míře až zpětně. 

 

Proto se domnívám, že s odhlédnutím od mého osobního případu by bylo užitečné důkladně 

zvážit sladění etických očekávání evropských občanů a přesných pravidel chování, která se 

vztahují na poslance EP. Tím bychom se mohli takovým situacím vyhnout. 

 

Ursula von der Leyenová ve svých politických směrech navrhuje „vytvoření nezávislého 

etického orgánu společného pro všechny instituce“. Jde o projekt, který podporuji, neboť by 

mohl přispět k větší jasnosti a důvěře. 
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ODDÍL 10 / OTÁZKY POLOŽENÉ VÝBOREM CULT 

Vaše portfolio má široký záběr. Můžete poskytnout ujištění o tom, že mediální a 

audiovizuální politika bude prioritou a že se jí bude dostávat náležité pozornosti, 

vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejdůležitějších, nejstěžejnějších a 

nejkomplexnějších otázek, za které budete zodpovídat? A pokud ano, mohla byste uvést, 

jaké budou Vaše hlavní priority v této oblasti? Jaká konkrétní opatření máte v úmyslu 

přijmout ke zlepšení digitální gramotnosti vzhledem k tomu, že tato dovednost má čím 

dál větší význam, především pro boj proti dezinformacím na internetu? 

 

Mediální a audiovizuální odvětví bude patřit mezi mé hlavní priority. Z důvodu jejich 

ekonomické hodnoty, kulturního významu a zásadní úlohy, kterou hrají v našich 

demokraciích, jim je přikládán jedinečný význam. 

Převládající tendencí v on-line nabídkách je konvergence mezi obsahem a službami. Všechny 

největší platformy – Apple, Google a Amazon – mají k dispozici silnou audiovizuální 

nabídku. Videa jsou nedílnou součástí platforem Facebook a Twitter. Tento trend potvrzují 

nedávné fúze v USA, tj. akvizice společnosti Time Warner společností AT&T a společnosti 

Sky společností Comcast. Odhaduje se, že audiovizuální obsah bude v blízké budoucnosti 

představovat více než 80 % veškerého internetového provozu. Audiovizuální 

a telekomunikační politika proto vyžaduje jednotný přístup, který bude zahrnovat ucelený 

soubor reforem audiovizuálních, telekomunikačních a autorských předpisů, které nyní jsou 

celosvětovým měřítkem. 

Nově zvolená předsedkyně na mě přenesla tuto odpovědnost a výrazně posílila aspekt 

kolegiality a týmové práce, neboť kultura, a zejména sdělovací prostředky, je komplexní 

záležitostí. Budu spolupracovat s nominovanou místopředsedkyní pro hodnoty a 

transparentnost ohledně všech aspektů, které se týkají plurality sdělovacích prostředků 

a dezinformací, a samozřejmě i v projektovém týmu nominované kandidátky na funkci 

výkonné místopředsedkyně odpovědné za portfolio Evropa připravená na digitální věk 

ohledně všech otázek v souvislosti s vnitřním trhem a platformami. Velmi důležitá bude 

spolupráce s kandidátkou na komisařku pro inovace a mládež, jelikož mezi její rozsáhlé 

pravomoci patří také program Kreativní Evropa.  

Budu mít jedinečnou a nebývalou příležitost lépe začlenit audiovizuální a mediální odvětví 

do politik vnitřního trhu a zahrnout je do naší komplexní průmyslové politiky, což toto 

odvětví lépe připraví na celosvětovou konkurenci. Příjmy evropského kulturního odvětví, 

televizní reklama, čtenost novin a návštěvnost kin klesají. Klesá také počet profesionálních 

novinářů se stálým zaměstnáním. Zdroje se přesunuly směrem k velkým internetovým 

platformám. Potřebujeme pro naše tvůrce udržitelnou hospodářskou budoucnost. Můžeme 

tento negativní trend zvrátit a můžeme to udělat společně, pokud mě tímto úkolem pověříte. 

Objevují se některé pozitivní signály z oblasti filmů, videozáznamů a televizních seriálů, které 

jsou distribuovány zejména on-line. Musíme lépe pochopit výzvy, s nimiž je audiovizuální 

a mediální odvětví konfrontováno.  
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Mám v úmyslu předložit Evropskému parlamentu jasný akční plán o tom, jak zaručit 

konkurenceschopnost a prosperitu audiovizuálního a mediálního odvětví. K tomu bude muset 

dojít na základě důkazů. Proto se zavazuji v prvních třech měsících svého mandátu předložit 

analýzu zdrojů financování (veřejná podpora, účastníci trhu, finanční trhy), tržních trendů 

a perspektiv evropského audiovizuálního a mediálního odvětví, aby bylo možné těžit z 

přínosů digitální revoluce. Náš akční plán bude vycházet z výsledků této analýzy. 

Mezi mé další priority bude patřit:  

Směrnice o audiovizuálních a mediálních službách  

Nová směrnice o audiovizuálních a mediálních službách je jedním z nejpokročilejších 

a nejkomplexnějších právních předpisů v tomto odvětví na světě. Jsem si velmi dobře vědoma 

rozhodující úlohy Evropského parlamentu při jejím utváření. Abyste zajistili vyvážený 

výsledek, s důrazem jste zastupovali názory občanů.  

Mou prioritou bude nyní zajistit správné provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Je 

nanejvýš důležité, aby stejné normy byly vykládány a uplatňovány v celé EU jednotně. Za 

tímto účelem budu připravovat přijetí pokynů pro výpočet 30% podílu evropských děl, 

které budou muset všechny služby „videa na vyžádání“ (Video on Demand), mezi nimi také 

Netflix a Amazon, ve svých katalozích zajistit. To by mělo vést k podstatné změně směrem 

k širší a rozmanitější audiovizuální nabídce pro Evropany, což by mělo pozitivní dopad 

na kulturní rozmanitost a příležitosti pro evropské tvůrce. Budu se rovněž zabývat 

platformami pro sdílení videonahrávek: je důležité v pokynech vyjasnit, že na sociální média, 

která používají video jako nedílnou součást své nabídky, se budou vztahovat pravidla chránící 

naše děti před škodlivým obsahem a širokou veřejnost před nezákonným obsahem, který 

podněcuje k násilí nebo nenávisti, a dalšími druhy nezákonného obsahu. Nehodlám tuto práci 

vykonávat sama. Zavazuji se vyzvat zúčastněné strany, aby vyjádřily své názory, a budu jim 

pozorně naslouchat, aby byl vypracován vyvážený soubor pokynů. Rovněž se zavazuji, že 

výsledky této konzultace předložím Evropskému parlamentu. 

Vzhledem k přeshraniční povaze platforem také zvažuji iniciativy, jejichž cílem bude posílit 

úlohu nezávislých regulačních orgánů v oblasti sdělovacích prostředků a prohloubit jejich 

spolupráci v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby. 

Dezinformace na internetu 

Budu bojovat proti šíření dezinformací na internetu. 

Domnívám se, že šíření dezinformací na internetu představuje závažnou hrozbu pro naši 

demokracii. Akční plán proti dezinformacím je založen na kombinaci různých opatření a já na 

všech z nich hodlám plně spolupracovat s místopředsedkyní pro hodnoty a transparentnost; 

důkladně posoudíme kodex zásad boje proti dezinformacím, abychom zjistily možné 

nedostatky. Beru na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo například při odstraňování 

falešných účtů, ale stále ještě existuje mnoho otevřených otázek. Potřebujeme větší míru 

spolupráce mezi platformami a nezávislými organizacemi pro kontrolu faktů a také stupeň 
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transparentnosti politické reklamy je stále nedostatečný. Pevně věřím, že samoregulace může 

přinášet výsledky, ale nebudu váhat a navrhnu koregulační nebo regulační opatření, pokud se 

ukáže, že je to nezbytné. 

Mediální a digitální gramotnost 

Mediální gramotnost umožňuje občanům všech věkových kategorií orientovat se v moderním 

zpravodajství a zvyšuje naši odolnost vůči dezinformacím. Revidovaná audiovizuální pravidla 

ukládají členským státům povinnost aktivně podporovat mediální gramotnost a vyžadovat, 

aby platformy pro sdílení videonahrávek poskytovaly účinná opatření a nástroje na podporu 

mediální gramotnosti. Zajistím, aby členské státy i platformy tyto nové povinnosti braly 

vážně. Situace uživatelů se zlepší také díky novým povinnostem v oblasti transparentnosti 

platným pro reklamu na platformách pro sdílení videonahrávek. Podle nových pravidel budou 

děti a jejich rodiče vědět, zda vlivní uživatelé (influenceři), které sledují, byli zaplaceni, aby 

ve svých videích propagovali určitou módní značku nebo videohru. 

Společně s komisařkou pro inovace a mládež budeme maximalizovat pozitivní dopady akcí na 

posílení mediální gramotnosti propojením pedagogů a škol s inovačními projekty v oblasti 

ověřování faktů a v roce 2020 i v následujících letech se budeme podílet na organizaci 

Evropského týdne mediální gramotnosti. Budeme usilovat o komplexní společný přístup 

k podpoře digitálního vzdělávání v Evropě, zejména pokud jde o programování na základních 

a středních školách prostřednictvím Evropského týdne programování. V roce 2018 se ho 

zúčastnilo 2,7 milionu lidí (dvakrát více než v předchozím roce). Naším cílem je do konce 

roku 2020 dosáhnout 50% účasti škol. To vše bude podkladem pro obnovený akční plán 

digitálního vzdělávání pro Evropu s cílem zajistit, aby všichni naši občané měli digitální 

dovednosti, které potřebují, od základních po pokročilé, aby se mohli bezpečným a 

zabezpečeným způsobem zapojit do digitální ekonomiky a společnosti. 

Nová iniciativa, na které chci spolupracovat s vědeckou obcí, se týká nových nástrojů, které 

nám mají pomoci lépe porozumět účinkům intenzivního používání zařízení s obrazovkou 

a sociálních médií na člověka a na společnost. Sociální média nabízejí občanům novou 

možnost, jak se podílet na společenském životě a na demokracii, a podporují kolektivní 

inteligenci a společnou tvorbu. Ze studií však vyplývá, že 40 % mladých dospělých 

v západních zemích je postiženo krátkozrakostí z důvodu nadměrného používání obrazovek 

a chytrých telefonů. Výzkumní pracovníci zjistili, že mnohahodinové sledování obrazovky by 

mohlo vést k trvalým změnám v určitých kognitivních procesech a procesech sociální 

interakce, tedy k jakémusi druhu „mentální krátkozrakosti“. Budu spolupracovat s centry 

excelence s cílem zajistit, aby byly tyto otázky dále zkoumány.  

 Zajištění většího množství zdrojů sdělovacím prostředkům  

V neposlední řadě jsem plně odhodlána zvýšit podporu evropského audiovizuálního 

a mediálního odvětví. Tato odvětví musí vytvořit nové finanční a obchodní modely, najít nové 

způsoby interakce se svým publikem, propagovat prvotřídní evropský obsah po celém světě 

a využívat nejmodernější technologie (např. umělá inteligence, strojový překlad a virtuální 
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realita). Pro tento účel bude zapotřebí značná podpora z jiných zdrojů než z programu 

Kreativní Evropa. Proto je třeba podporovat součinnost mezi různými programy financování 

(Horizont Evropa, Digitální Evropa, InvestEU); spolu s odpovědnými komisaři budu usilovat 

o dosažení tohoto cíle.  

 

Jaká budou Vaše hlavní kritéria pro posuzování budoucnosti programu Kreativní 

Evropa? Prostřednictvím jakých konkrétních opatření hodláte zlepšit jeho účinnost a 

viditelnost? Mohla byste zejména uvést, jakým způsobem zamýšlíte spolupracovat a 

koordinovat svou činnost s kandidátkou na komisařku Gabrielovou, aby byla zajištěna 

soudržnost mezi prováděním částí programu týkajících se médií a částí týkajících se 

kultury? 

 

Budoucí program Kreativní Evropa – zejména oblasti, za něž budu odpovídat, jako jsou 

například audiovizuální opatření a určitá meziodvětvová opatření – bude hodnocen na základě 

kvality podporovaných evropských děl a jejich schopnosti překračovat hranice a přilákat 

široké a rozmanité publikum v Evropě i mimo ni. Ukazatelem by mohly být: počet 

mezinárodních cen, které získala díla podporovaná v rámci programu MEDIA, sledovanost 

námi financovaných projektů a počet evropských občanů, kteří získávají přístup k tomuto 

obsahu prostřednictvím našich sítí kin, jakož i námi podporované festivaly a nezávislé 

platformy „videa na vyžádání“. 

V zájmu dalšího zlepšování účinnosti mám v úmyslu pracovat na zjednodušení postupů 

programu, aby se usnadnilo zapojení malých a středních podniků činných v audiovizuálním 

odvětví. Tím se zvýší rozmanitost příjemců a rozšíří přístup pro nové subjekty.  

Pokud jde o jeho zviditelnění, opírá se program Kreativní Evropa o úspěch děl, která 

podporujeme: od našeho loga zobrazeného na dveřích více než 1 000 kin na celém kontinentu, 

až po účast filmů a seriálů, které podporujeme, na mezinárodních festivalech (jako jsou 

Cannes a Berlinale) nebo na udělování Oskarů. Zároveň chci, aby všichni občané v Evropě – 

nejen v hlavních městech – měli lepší přístup k evropským dílům. Mám například v úmyslu 

navázat na úspěch stávajících akcí v rámci programu MEDIA, jako je například Evropská 

filmová noc, i mimo velká města a šířit je i do vzdálenějších a venkovských oblastí. Kromě 

toho hodlám dále využívat digitální nástroje ke konsolidaci a uplatňování iniciativ, jako je 

evropský online kvíz o evropských filmech na sociálních médiích. Soutěž #euFilmContest, 

která byla v roce 2017 zahájena v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA s cílem 

propagovat jedinečnou rozmanitost evropských filmů a televizních seriálů způsobem 

dostupným širokému publiku, je každým rokem populárnější a v roce 2019 oslovila více než 

14 200 účastníků. 

Kandidátka na komisařku pro inovace a mládež dostala za úkol maximalizovat potenciál 

ambiciózního programu Kreativní Evropa. V této výzvě bych ji ráda plně podpořila posílením 
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operační součinnosti a zajištěním toho, aby tento program jako celek co nejúčinněji splňoval 

své cíle: kulturní rozmanitost a konkurenceschopnost.  

Jak během svého slyšení zdůraznila kandidátka na komisařku Gabrielová, skutečnost, 

že program Kreativní Evropa spadal do působnosti dvou komisařů, nenarušila řádné 

fungování programu. Naopak, přineslo to synergie s důležitými oblastmi širších digitálních 

politik: od našeho rámce pro audiovizuální média, přes autorská práva, až po výzkumné 

projekty v oblasti konvergence médií. V důsledku těchto synergií složka MEDIA budoucího 

programu Kreativní Evropa plně využívá příležitostí, které nabízejí nové digitální 

technologie, jako jsou digitální marketingové nástroje, s cílem propagovat a šířit evropský 

obsah. Poskytla podporu novým vznikajícím typům obsahu, jako je virtuální realita, 

a podpořila vznikající interaktivní tržiště. Jednou z nejvyšších priorit programů odborné 

přípravy je vybavit odborníky v audiovizuální oblasti dovednostmi, které jsou nezbytné pro 

zvládání digitálních technologií.  

Pokud jde o koordinaci s programem Kreativní Evropa, víte, že má jediný programový výbor 

a předkládá své výsledky prostřednictvím jediné monitorovací zprávy. Model řízení programu 

Kreativní Evropa fungoval dobře a zůstane zachován, přičemž bude stavět na intenzivním 

dialogu na všech úrovních mezi komisaři a jejich útvary.  
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Během slyšení jste poslance ujišťovala, že nebudou zpochybňována ustanovení 

o odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb stanovená ve směrnici 

o elektronickém obchodu, která jsou základním kamenem regulace platforem pro 

sdílení videonahrávek, jak je stanoveno v revidované směrnici o audiovizuálních 

mediálních službách. Zároveň jste nicméně ponechala prostor pro případné úpravy s 

cílem zajistit, aby tato ustanovení byla uzpůsobena stávajícímu digitálnímu prostředí. 

Mohla byste upřesnit, jaké máte v tomto ohledu úmysly? 

 

Nová pravidla pro platformy pro sdílení videonahrávek stanovená v nedávno přijaté směrnici 

o audiovizuálních mediálních službách jsou jedním z úspěchů strategie pro jednotný digitální 

trh. Poprvé se v právu EU stanoví, že on-line platformy jsou povinny přijmout za účelem 

ochrany diváků před nezákonným nebo škodlivým obsahem vhodná opatření, která budou 

plně v souladu s režimem odpovědnosti stanoveným ve směrnici o elektronickém obchodu. 

Směrnice o audiovizuálních mediálních službách je prvním základním kamenem na cestě 

k bezpečnějšímu internetovému prostředí pro audiovizuální média. Jsem proto odhodlána 

úzce spolupracovat s členskými státy a orgány s cílem zajistit, aby byla tato směrnice správně 

provedena a účinně uplatňována. Zásadní význam pro provádění nových pravidel bude 

pravděpodobně mít zavedení mechanismu strukturované spolupráce mezi regulačními orgány 

v oblasti sdělovacích prostředků. 

Nebudu přehodnocovat nebo měnit to, čeho jsme v rámci uvedené směrnice dosáhli. Zákon 

o digitálních službách naopak posílí základy tohoto aktu a doplní jej tam, kde je to zapotřebí. 

Myslím, že potřebujeme aktualizovaný, vyvážený soubor pravidel pro všechny kategorie 

obsahu a pro všechny digitální služby nad rámec těch, které jsou založeny na audiovizuálním 

obsahu, na který se vztahuje směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Spolu 

s výkonnou místopředsedkyní odpovědnou za portfolio Evropa připravená na digitální věk a 

sborem komisařů budeme muset vymezit přesný rozsah působnosti a opatření aktu 

o digitálních službách. Pravidla upravující všechny digitální služby jsou nyní zastaralá 

a jednotný trh je stále častěji ohrožován právní roztříštěností v členských státech, jakož 

i odchylkami v judikatuře za posledních 20 let. To přináší složitost regulace a nejistotu, které 

žádný evropský začínající podnik nemůže zdolat. 

Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb je páteří směrnice o elektronickém 

obchodu. Jak jsem uvedla při slyšení, budu se snažit zachovat základní zásady, na nichž je 

založen režim odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb. Jinými slovy, 

poskytovatelé by neměli nést odpovědnost, pokud si nejsou vědomi nezákonného obsahu na 

svých platformách. Tato pravidla umožnila rozvoj internetového prostředí, k jakému došlo 

v posledních desetiletích, a jsou úzce spjata se základními právy občanů na internetu. I když 

by tyto hlavní zásady měly být zachovány, hodlám se věnovat potřebě jasnějších 

a harmonizovanějších pravidel. Například doporučení Komise z roku 2018 o opatřeních, která 

mají platformy přijmout za účelem efektivního boje proti nezákonnému obsahu online, jde 

správným směrem, neboť posiluje uživatele. Členské státy však začaly v této oblasti přijímat 

další vnitrostátní právní předpisy a může být zapotřebí řešit právní roztříštěnost na jednotném 

trhu. 
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Domnívám se, že aktualizovaná, jasnější a jednotnější pravidla, která budou platit pro celý 

jednotný digitální trh, poskytnou desítkám tisíc různých platforem v EU, jež se snaží doma 

inovovat, právní srozumitelnost a velký domácí trh. Spolupráce mezi členskými státy bude 

mít zásadní význam pro vytvoření společného přístupu k regulaci všech digitálních služeb – 

malých inovátorů i technologických gigantů. Proto si najdeme čas na to, abychom zajistili 

rozsáhlé konzultace se všemi zúčastněnými stranami, důsledně sledovali přístup založený 

na zlepšování právní úpravy a úzce spolupracovali s Evropským parlamentem. 
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ODDÍL 11 / OTÁZKY POLOŽENÉ VÝBOREM JURI 

Vaším úkolem bude řídit práci na „koordinovaném evropském přístupu k umělé 

inteligenci“. Jakým způsobem chcete dosáhnout odpovídající rovnováhy mezi zájmem o 

vytvoření rychle rostoucího a inovativního evropského odvětví umělé inteligence a 

nových technologií a potřebou poskytnout těmto novým technologiím právní rámec, 

který bude založen na evropských etických hodnotách a zásadě nediskriminace, bude 

vzbuzovat důvěru občanů v tyto technologie napříč kulturami a generacemi a zajistí, 

aby za rozhodnutí s významným dopadem na lidi byl v konečném důsledku vždy 

odpovědný člověk a aby byl režim duševního vlastnictví „soudržný a vhodný pro 

digitální věk a aby podporoval naši konkurenceschopnost“, jak uvádíte ve svém 

pověřovacím dopise?  

 

Hospodářská síla Evropy je založena na naší schopnosti vytvářet spolehlivé a důvěryhodné 

výrobky a služby, které respektují naše etické zásady a jsou v souladu s očekáváními našich 

občanů. To je přístup, který Evropa potřebuje pro oblast umělé inteligence zachovat; ať už v 

zájmu rozvoje této technologie, nebo pro její široké použití v celém hospodářství.  

Jedna věc je však jasná: EU může mít nejlepší etické zásady na světě, ale ty budou mít jen 

omezený dopad, pokud se technologie, na niž by se měly vztahovat, bude vyvíjet někde jinde. 

Evropa udala tón tím, že přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které ovlivňuje 

uvažování o pravidlech ochrany údajů po celém světě. Tohoto úspěchu bychom měli využít a 

pro účely důvěryhodné umělé inteligence stanovit přísné globální standardy. Uvedené 

standardy mohou být příležitostí pro rozvoj podnikání v EU a vytváření pracovních míst za 

předpokladu, že také výrazně posílíme naše průmyslové a technologické kapacity v celém 

dodavatelském řetězci v oblasti umělé inteligence, podpoříme investice a budeme rozvíjet 

potřebné dovednosti. 

Regulační rámec, který máme v úmyslu zavést, by měl vycházet ze stávající činnosti skupiny 

odborníků na vysoké úrovni v oblasti umělé inteligence, kterou Komise jmenovala v roce 

2018 a která vytvořila rámec pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Bude rovněž doplňovat 

probíhající hodnocení legislativního rámce pro oblast bezpečnosti výrobků a právních 

předpisů, jež se zabývá dopadem nových technologií, jako je umělá inteligence a robotika. 

Uvedený rámec zahrnuje sedm hlavních požadavků: „lidský faktor a dohled“, „spolehlivost 

a bezpečnost“, „ochrana soukromí a správa dat“, „transparentnost“, „rozmanitost, 

nediskriminace a spravedlnost“, „dobré sociální a environmentální podmínky“ 

a „odpovědnost“. Tyto požadavky byly vypracovány s ohledem na příspěvky od více než 500 

organizací (průmysl, akademická obec, sdružení spotřebitelů, orgány veřejné správy 

a občanská společnost) během konzultací, které se konaly v rámci on-line platformy aliance 

pro umělou inteligenci (jež má více než 3 700 členů).  

Za účelem uvedení těchto požadavků do praxe byl také vypracován seznam posouzení, který 

v současnosti testují společnosti a organizace, jež se na vývoji a zavádění technologií umělé 
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inteligence podílejí. Uvedený seznam bude revidován na začátku roku 2020 na základě 

výsledku této pilotní fáze.  

S nominovanou kandidátkou na funkci výkonné místopředsedkyně pro Evropu připravenou na 

digitální věk a s ostatními kolegy ze sboru komisařů budu na základě těchto zjištění v prvních 

100 dnech pracovat na návrzích týkajících se koordinovaného přístupu EU k regulačnímu 

rámci v oblasti umělé inteligence. Navážeme úzkou spolupráci s Evropským parlamentem 

a členskými státy. Musíme zajistit, aby navrhovaná opatření byla přiměřená a pro inovativní 

společnosti nevytvářela zbytečné překážky. Prozkoumáme soubor různých variant počínaje 

opatřeními, která jsou založena na samoregulaci a společné regulaci, až po ověřovací systémy 

třetí strany. Aby se zabránilo roztříštěnosti v Evropě, je důležité vytvořit koncepci, která bude 

příznivá pro jednotný trh. 

Rovněž se zaměřím na náš systém duševního vlastnictví a zajistím, aby plně podporoval 

rozvoj a využívání umělé inteligence v Evropě, jak je vysvětleno v následující odpovědi. 

Budu vycházet z pracovních výsledků, kterých jsme s členskými státy dosáhli v rámci 

koordinovaného akčního plánu v oblasti umělé inteligence (z prosince 2018), a budu se 

podílet na řešení etických a právních aspektů prostřednictvím ambiciózního a konkrétního 

souboru opatření, který má v oblasti umělé inteligence, ale i s její pomocí, posílit naše 

průmyslové kapacity a podpořit růst podnikání. Soubor zahrnuje podstatné zintenzivnění naší 

podpory výzkumu a inovací. Začnu rámcovým programem EU (Horizont Evropa) a pro účely 

tohoto programu v oblasti umělé inteligence vytvořím nové partnerství veřejného 

a soukromého sektoru. Cílem uvedeného partnerství je vypracovat a zavést jasný plán pro 

vedoucí postavení v technologii umělé inteligence, přičemž průmyslová odvětví a členské 

státy pro jeho splnění přijmou pevný závazek spočívající ve společných investicích. Výzkum 

je důležitý, ale není dostačující. Potřebujeme, aby Evropa byla průkopníkem ve využívání 

důvěryhodných technologií umělé inteligence ve všech odvětvích hospodářství. To je úloha 

programu Digitální Evropa, který je zaměřen na budování kapacity umělé inteligence 

a zavádění nejnovějších řešení v této oblasti.  

Musíme vybudovat společné datové prostory tak, že shromáždíme údaje z celé Evropy 

a zpřístupníme je pro potřeby aplikací umělé inteligence v podnicích a ve veřejném sektoru. 

Pokud jde o aplikace umělé inteligence v průmyslových/společenských prioritních oblastech – 

mimo jiné včetně výroby, zdraví, dopravy, životního prostředí, financí a energetiky –, měli 

bychom usnadnit sdílení údajů a přístup k nim a současně dodržovat pravidla obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů. Měla by se rovněž prozkoumat pravidla pro sekundární 

využívání údajů, přičemž by se mělo vycházet ze zkušeností členských států v této oblasti.  

Abychom mohli být v oblasti umělé inteligence konkurenceschopní, budou naše průmyslová 

odvětví a naši výzkumní pracovníci potřebovat kromě údajů i výkonné výpočetní kapacity. 

Doufáme, že se nám za podpory programu Digitální Evropa podaří vytvořit rozsáhlou síť 

center kompetencí a regionálních center pro digitální inovace. Počítačové kapacity, do nichž 

EU a členské státy investují v rámci iniciativy v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky, 
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by mohly být spojeny do „bezpečného datového a počítačového zařízení EU pro umělou 

inteligenci“, které by bylo k dispozici všem našim výzkumným pracovníkům a inženýrům.  

Díky sdružení zdrojů EU, členských států a soukromého sektoru by měla být v klíčových 

oblastech využití – od nízkouhlíkové mobility přes personalizovanou medicínu až po přesné 

zemědělství – vyvinuta zkušební a experimentální pracoviště v oboru umělé inteligence.  

Mým cílem je investice do umělé inteligence v EU postupně zvyšovat, a dostat se tak ze 

současných 4 miliard eur ročních investic na úroveň okolo 20 miliard eur ročních investic 

v roce 2025. Patří sem značné investice do rozvoje dovedností a do přizpůsobování naší 

pracovní síly průmyslovému prostředí umělé inteligence. Podpora je obzvláště důležitá pro 

začínající podniky i pro jejich rozšiřování, jakož i malé a střední podniky, které v oblasti 

umělé inteligence působí. Měla by být prioritou v rámci Programu InvestEU.   

Rovněž zajistím, aby byla nadále podnikána opatření, kterými se zvýší informovanost 

veřejnosti, zlepší pochopení problematiky umělé inteligence ze strany občanů EU a díky 

kterým bude moci větší počet lidí a podniků umělou inteligence využívat.  

Na rozvoji uvedeného režimu v Evropě již pracujeme a souběžně s touto činností mám 

v plánu zahájit s našimi partnery po celém světě permanentní dialog, posílit tak důvěryhodné 

technologie umělé inteligence zaměřené na lidi a řešit globální problémy v oblasti duševního 

vlastnictví, jakmile se takové problémy objeví.  

 

Ve svém pověřovacím dopise jste vyzvána, abyste vytvořila vhodný rámec, který umožní 

Evropě co nejlépe využít digitální přechod a zároveň zajistí, aby byly při vývoji nových 

technologií respektovány naše trvalé hodnoty, a abyste řídila práci na novém aktu o 

digitálních službách.  

Stimulování spravedlivého a odpovědného prostředí pro evropské digitální podniky 

prostřednictvím silného legislativního rámce v oblasti obchodního práva, občanského 

práva a mezinárodního práva soukromého je jedním z hlavních úkolů, pokud jde o 

podporu konkurenceschopnosti. Jaké budou Vaše priority s ohledem na zlepšování 

stávajícího rámce občanského práva, obchodního práva a mezinárodního práva 

soukromého pro evropské podniky, zejména pokud jde o jejich obchodní činnost on-

line? 

 

Digitální společnosti musí rychle růst a stavět na síťových účincích, které se projevují 

přeshraničně. Malé začínající podniky nemohou při rozšiřování svých služeb na evropském 

trhu čelit složitosti ani vzniklým nákladům vyplývajícím z právní roztříštěnosti v členských 

státech. Aktualizací pravidel o volném pohybu služeb informační společnosti přispěje akt 

o digitálních službách k růstu evropských společností na evropské úrovni a poté jim pomůže v 

jejich přístupu na světové trhy.  
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Rozsah těchto záležitostí je, jak je zmíněno ve vaší otázce, velmi široký. Musíme udělat více 

pro to, abychom začínajícím podnikům a malým a středním podnikům pomohli se vypořádat 

se složitostí mezinárodních právních předpisů týkajících se internetu. Zvážím potřebu 

zavedení zvláštního programu pomoci.  

Je rovněž zřejmé, že čím více budeme schopni vytvářet standardy pro digitální svět v oblasti 

soukromí, umělé inteligence, bezpečnosti a odpovědnosti, údajů a technologií blockchain, tím 

více budou právní předpisy a soudy EU považovány za referenci, což podpoří podnikání 

v EU. 

Se svými kolegy, zejména s nominovaným kandidátem na komisaře pro spravedlnost, budu 

úzce spolupracovat s cílem podpořit digitální podnikání pomocí opatření v oblasti občanského 

práva, která posílí spravedlnost, předvídatelnost, právní jistotu a dostatečnou harmonizaci, jež 

společnostem umožní využívat výhod jednotného trhu. Dále zajistím, aby právo obchodních 

společností přispívalo ke strategii pro malé a střední podniky.  

Problémy s internetovou jurisdikcí a s tím spojené výzvy v mezinárodním soukromém právu 

jsou globální povahy. Evropa se významně podílí na příslušných vícestranných fórech a měli 

bychom v tomto směru pokračovat i nadále, mimo jiné pokud jde o činnost WTO v oblasti 

elektronického obchodu.  

 

Na základě Vašeho pověřovacího dopisu budete odpovědná za zajištění toho, aby 

evropský režim duševního vlastnictví byl „soudržný a vhodný pro digitální věk a aby 

podporoval naši konkurenceschopnost“. Tento režim bude hrát zásadní úlohu při vývoji 

umělé inteligence a dalších technologií budoucnosti. V tomto kontextu však budeme čelit 

řadě předvídatelných výzev, k nimž patří: 

- řízení, vlastnictví a ochrana údajů používaných při vývoji systémů umělé 

inteligence; 

- definice vztahu mezi údaji a právy duševního vlastnictví využívanými v 

souvislosti s umělou inteligencí, včetně otázek porušování předpisů, 

poskytování informací a jejich sdílení; 

- využívání algoritmů při vývoji technologií umělé inteligence a využívání 

technologií umělé inteligence při správě a prosazování práv duševního 

vlastnictví, tzv. „smart contracts“ (chytrých smluv); 

- případné problémy vyplývající z protichůdných právních předpisů a jurisdikcí. 

Pomocí jaké strategie hodláte s ohledem na tyto výzvy zajistit, aby evropský režim práv 

duševního vlastnictví odpovídal danému účelu a aby obstál v budoucnosti? 

 

Vzestup umělé inteligence a ekonomika založená na datech vedou ke změnám týkajícím se 

nejen našich ekonomik, ale také způsobu, jakým fungují naše systémy duševního vlastnictví. 

Zaměřím se na několik oblastí: 

Zaprvé jsem pevně přesvědčena, že podpora vytváření, dostupnosti a sdílení údajů by měla 

být základem průmyslové politiky EU. Evropa potřebuje jasně vymezenou strategii, jak toho 
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dosáhnout. Velké množství souborů údajů, které jsou dnes k dispozici, může přinést našemu 

hospodářství kriticky významné vstupy. Od dostupnosti těchto velkých souborů údajů se 

odvíjí naše schopnost zavádět inteligentní zdravotní systémy nebo samořídící automobily. 

Údaje jako takové právy duševního vlastnictví chráněny nejsou. Jak však vyplývá z vaší 

otázky, problematika práv duševního vlastnictví je aktuální. Údaje a algoritmy například 

mohou být obchodním tajemstvím, na něž se vztahuje směrnice o obchodním tajemství z roku 

2016, a na údaje, jako jsou obrázky, se zase může vztahovat autorské právo. Tyto režimy práv 

duševního vlastnictví chrání oprávněné zájmy. Náš právní rámec pro duševní vlastnictví je 

nicméně flexibilní a ochrana duševního vlastnictví neznamená, že takové údaje nelze sdílet.  

Doposud byl hlavní důraz kladen na sdílení údajů veřejného sektoru podle směrnice o veřejně 

přístupných údajích. Musíme se posunout vpřed a zároveň dodržovat obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů. Sdílení údajů soukromého sektoru a obchodování s nimi již bylo 

analyzováno. V roce 2018 vypracovala Komise hodnotící zprávu o dostupné ochraně 

duševního vlastnictví pro databáze, včetně autorských práv a práva sui generis, spolu se 

sdělením „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“. Za důležitý krok vpřed 

na cestě vedoucí k vytvoření rámce pro právo duševního vlastnictví, který by byl pro umělou 

inteligenci v Evropě příznivější, se považuje zavedení zvláštní výjimky pro vytěžování textů a 

údajů. Tato práce je vynikajícím odrazovým můstkem pro řešení projednávaných otázek.  

Prioritou mého mandátu bude vymezení a provádění pravidel upravujících oblast údajů a 

jejich sdílení v Evropě při současném zachování správných pobídek pro jejich vytváření 

a dostupnost. Musíme usnadnit zpřístupnění a opětovné použití údajů pro specifické cíle 

veřejného zájmu, jako je například lékařský výzkum a zlepšení veřejných služeb. 

Musíme zlepšit přístup k údajům drženým soukromými subjekty a řešit problém nerovnováhy 

tržních sil různých aktérů. Při tom musíme vzít v úvahu skutečnost, že soubory údajů jsou 

nejen v držení velkých subjektů, ale mohou být v držení i malých a inovativních začínajících 

podniků. Potřebujeme jasná a spravedlivá pravidla pro všechny. Moje činnost se nebude 

omezovat na vyjasnění regulačního rámce: budu rovněž spolupracovat s příslušnými 

průmyslovými odvětvími a případně s veřejnými orgány s cílem zavést nástroje usnadňující 

účinné sdílení údajů.  

Nejedná se o problém konkrétního odvětví – jedná se o otázku hlavní průmyslové politiky, 

jejímž cílem je zachovat naši konkurenceschopnost vůči USA a Číně. 

Zadruhé budu pozorně sledovat, zda a za jakých podmínek mohou být vynálezy a produkty 

umělé inteligence chráněny. V roce 2017 bylo zveřejněno téměř 30 000 patentových přihlášek 

s celosvětovou působností, což je dvakrát více než o dva roky dříve.  

Duševní vlastnictví v oblasti umělé inteligence vyvolává právní, politické, a dokonce 

i filozofické otázky týkající se povahy vynálezu a inovace. Na vše zatím nelze odpovědět, 

nicméně rychlé objasnění těchto otázek je nutné. Bylo již podáno několik patentových 

přihlášek, v nichž byla umělá inteligence uvedena jako vynálezce, čímž došlo ke zpochybnění 

pojmů, jako je například vlastnictví vynálezu, novost a zveřejnění. Podobná diskuse probíhá 
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v oblasti autorských práv. O tuto problematiku se zajímají také Spojené státy a Světová 

organizace duševního vlastnictví. Uvedená jednání byla zahájena útvary Komise a jsem 

přesvědčena, že Evropa musí v této celosvětové diskusi zaujmout vedoucí úlohu. Během této 

činnosti budeme souběžně posuzovat potřebu vypracovat pokyny pro náš stávající právní 

rámec EU. 

Zatřetí prověřím, jak může revoluce v oblasti umělé inteligence pomoci zvýšit účinnost našich 

systémů duševního vlastnictví. Umělé inteligence a jiných technologií, například technologií 

blockchain, lze využít k usnadnění postupů pro registraci a kontrolu patentů. Mohou rovněž 

pomoci evropskému kreativnímu odvětví omezit složitost a zvýšit účinnost našeho systému 

autorských práv. Mohou být využity například k usnadnění poskytování licencí tím, že se 

umožní využívání a rozvoj chytrých smluv. Některé členské státy zvažují zavedení právních 

předpisů o chytrých smlouvách a obecně o technologii blockchain. Myslím si, že správný 

rozměr regulace technologie blockchain je rozměr evropský. Evropa může zaujmout vedoucí 

postavení. Předložím konkrétní návrhy založené na již vykonaném velkém množství práce a 

zároveň budu v plné míře dodržovat nejvyšší standardy v oblasti zlepšování právní úpravy.  

Začtvrté, umělá inteligence a související technologie nám rovněž mohou pomoci v boji proti 

krádežím duševního vlastnictví, jejichž počet se zvyšuje jak v Evropě, tak v celosvětovém 

měřítku. V roce 2016 představovaly padělané výrobky 3,3 % světového obchodu, což 

znamenalo 6,8 % dovozu do EU ve srovnání s 5 % zaznamenanými pouze o tři roky dříve. 

Měli bychom tomuto jevu zamezit a nové technologie nám v tomto ohledu mohou pomoci. 

Například řešení založená na technologii blockchain mohou držitelům práv pomoci lépe 

kontrolovat své dodavatelské řetězce. Řešení založená na umělé inteligenci mohou být rovněž 

využita k odhalování a odstraňování nelegálních online nabídek.  

Jako první krok vytvořím skupinu na vysoké úrovni, jež se bude zabývat otázkami 

souvisejícími s duševním vlastnictvím, které vyvolala revoluce v oblasti údajů a umělé 

inteligence. Budu pořádat diskuse zúčastněných stran a prohloubím naši analýzu s cílem 

navrhnout řešení.  

Během svého mandátu budu úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami a všemi partnery 

a také se zapojím do aktivního dialogu s našimi hlavními obchodními partnery s cílem 

minimalizovat problémy vyplývajícími z kolizních norem a jurisdikce. Těším se rovněž 

na spolupráci s Evropským parlamentem. 

 

 

 


