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ODPOVEDE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

ĎALŠIE PÍSOMNÉ OTÁZKY PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Sylvie GOULARD 

dezignovaná komisárka pre vnútorný trh 

 

ODDIEL 1/ PORTFÓLIO 

 

1. Vaše odpovede a záväzky, ktoré ste uviedli na vypočutí 2. októbra 2019, nám neboli 

celkom jasné. Preto by sme vám chceli položiť nasledujúcu otázku: Ako budete 

riadiť, koordinovať a zvládať prácu na takom bezprecedentne rozsiahlom portfóliu, 

za ktoré budete zodpovedať, s novými kľúčovými GR, s ohľadom na konflikt 

záujmov a dodatočnú úlohu vybudovať jedno z troch GR (nové GR pre obranu 

a vesmír), ktoré bolo umelo pridané, keď budete mať zodpovednosť ešte 

aj za mediálnu a audiovizuálnu politiku? Ako budete napríklad formovať budúcu 

priemyselnú politiku? A novú stratégiu pre obranu a kozmický priestor? 

 

2. Portfólio, ktoré vám zverila Ursula von der Leyenová, siaha od priemyslu po 

digitálne služby, od kozmického priestoru po obranu, od audiovizuálnych služieb po 

MSP. Ako zamýšľate využiť potenciálne synergie medzi jednotlivými politikami 

a synergie medzi generálnymi riaditeľstvami? 

 

3. Ako dezignovanej komisárke pre vnútorný trh vám bolo zverené dosť ambiciózne 

portfólio, ktorého cieľom je spojiť značne odlišné oblasti od obrany po digitalizáciu, 

s predpokladaným celkovým rozpočtom najmenej 36 mld. eur. Napriek 

objasneniam, ktoré ste poskytli na nedávnom parlamentnom vypočutí, sa stále zdá, 

že budúce portfólio len s malou pravdepodobnosťou dokáže zabezpečiť hladké 

a uspokojivé vykonávanie všetkých rôznorodých a odlišných úloh, ktoré vám budú 

zverené. 

 

Technologický vývoj a zbližovanie obchodných modelov spôsobili, že sa stále viac stiera 

rozdiel medzi slovnými spojeniami „jednotný trh“ a „digitálny jednotný trh“. To má vplyv na 

všetky naše spoločnosti, a najmä na naše priemyselné spoločnosti. Pokiaľ teda ide o nástroje 

regulácie, financovania a koordinácie, treba začať uplatňovať integrovaný a koherentný 

prístup. Práve to bude tvoriť základ našej priemyselnej stratégie, ktorú bude podporovať 

prehĺbenejší jednotný trh a naša stratégia pre MSP. Nový záber môjho portfólia nám umožní 

lepšie reagovať na tieto rastúce očakávania. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvie_Goulard
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Aby priemysel, spoločnosti a podnikatelia dokázali reagovať na výzvy, na ktoré naše 

hospodárstvo v súčasnosti naráža, potrebujú jednotné rozhranie. Toto portfólio nám umožní 

lepšie využívať synergie v mnohých oblastiach, ako napríklad pri inováciách. Všetky tri 

generálne riaditeľstvá pracujú v oblasti umelej inteligencie (AI), priemyselného vlastníctva, 

digitalizácie a kybernetickej bezpečnosti. Všetky tieto GR prinášajú zo svojich odvetví 

osobitné odborné znalosti – služby, tovar, technológie, médiá a audiovizuálna oblasť, 

kozmický priestor a obrana. Skĺbenie tohto know-how dohromady je jedinečnou 

príležitosťou. 

Dovoľte mi uviesť päť príkladov synergií: 

1. Jeden z projektov, nad ktorým uvažujeme, by v sebe spojil vysokovýkonnú výpočtovú 

techniku, vysokorýchlostné prístupové siete, umelú inteligenciu a cloudové 

a kozmické zdroje, vďaka čomu by sa v Európe dosiahla schopnosť s vysokou 

presnosťou predvídať a riadiť krízy. Takáto schopnosť by európskemu priemyslu 

poskytla náskok v oblasti umelej inteligencie/veľkých dát, v dôsledku čoho by sa zase 

v EÚ vytvorili podnikateľské príležitosti a spoločenská hodnota. Umožnilo by nám to 

napríklad odpovedať na otázky typu „ktoré oblasti budú obzvlášť ovplyvnené 

extrémnymi poveternostnými udalosťami alebo rastúcou hladinou oceánov“. To je 

dôležité pre verejný sektor (vzhľadom na plánovanie, preventívne opatrenia a pod.), 

pre sektor stavebníctva a pre mnohé ďalšie odvetvia. 

 

2. Predpokladom pre dosiahnutie vyspelej ekonomiky bude plne zabezpečená dátová 

infraštruktúra. V oblasti zabezpečenej komunikácie sú novou výzvou kvantové 

počítače. Vychádzajúc z práce generálnych riaditeľstiev v oblasti kozmického 

priestoru a kybernetickej bezpečnosti by sme chceli výskumné centrá, súkromné 

spoločnosti a iné verejné subjekty vyzvať, aby spojili svoje úsilie pri vývoji 

a zavádzaní plne zabezpečenej (end-to-end) kvantovej komunikačnej infraštruktúry, 

ktorá v sebe integruje satelitné a pozemné technológie. 

3. Sektory, akými sú zdravotnícke technológie, stavebníctvo, módne alebo kozmetické 

výrobky, sú príkladmi priemyselných odvetví, ktoré sa musia prispôsobiť digitálnej 

transformácií, pretože ak tak neurobia, ich budúcnosť bude ohrozená. Zásadným 

prínosom bude preto pre ne integrovaný prístup, v rámci ktorého by sa preskúmali 

sektorové právne predpisy a dosiahla by sa ich vhodnosť pre digitálny vek 

a klimaticky neutrálne pôsobenie. Aby sme však oslovili nie len vedúce subjekty 

z každej oblasti, ale všetky spoločnosti a sektory, mohla by sa spustiť séria sektorovo 

zameraných dialógov o „všetkom možnom technologickom“ (stavebné technológie, 

módne technológie, technológie v cestovnom ruchu a pod.). Cieľom by bolo 

spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami na vypracovaní radu 

osobitných opatrení, ktoré by pomohli všetkým kľúčovým odvetviam hospodárstva 

EÚ transformovať sa a profitovať z digitalizácie. Podporu v tejto oblasti by 

poskytovali špecializované centrá digitálnych inovácií, ktorých záber by siahal aj nad 

rámec digitálnych technológií – až po energeticky efektívne riešenia, nové materiály 

a výrobné technológie. 
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4. Osobitným charakteristickým znakom európskej excelentnosti bolo vždy vzájomné 

obohacovanie tradičných výrobných odvetví a kreatívneho priemyslu. Integráciou 

vyspelých technológií sa pre našich tvorivých jedincov otvárajú nové možnosti. 

Napríklad 3D tlač umožňuje bezprecedentné miešanie ekodizajnu a kreatívnej 

architektúry. Aplikácie virtuálnej reality, ktoré vytvárajú profesionálni tvorcovia 

obsahu, umožňujú zaškoľovať operátorov zložitých strojov a prístrojov. V rámci 

centier digitálnych inovácií budem podporovať kolaboratívne priestory, ktoré umožnia 

spoluprácu umelcov, technológov a priemyselných pracovníkov. V každom členskom 

štáte by sa mal nachádzať aspoň jeden takýto kolaboratívny priestor. 

 

5. No a napokon treba konštatovať aj to, že zmena klímy, digitalizácia a starnúca 

populácia znamenajú, že ak chceme dosiahnuť dobrú kvalitu života a prosperitu 

a zachovať naše sociálne trhové hospodárstvo, musíme zvyšovať kvalifikáciu 

pracovníkov a preškoľovať naše obyvateľstvo. S komisárom pre pracovné miesta 

budem preto úzko spolupracovať na iniciatívach, ktoré môžu byť prínosom pre 

priemysel. 

 

Okrem toho mám v úmysle začleniť do rozhodovania generálnych riaditeľstiev aj nasledovné: 

 malé a stredné podniky sú kľúčovými aktérmi jednotného trhu a nášho priemyslu, a to 

tak v oblasti digitálnej, ako aj v oblasti obrany. V rámci nového generálneho 

riaditeľstva pre obranný priemysel a kozmický priestor zriadim nový kontaktný tím 

pre MSP, ktorý bude zabezpečovať, aby sa na programoch v oblasti obrany 

a kozmického priestoru aktívne podieľali aj malé a stredné podniky a spoločnosti so 

strednou trhovou kapitalizáciou. Zároveň zabezpečím, aby boli na poprednom mieste 

v oblasti využívania údajov, ktoré nám poskytne naša satelitná a kozmická 

infraštruktúra. Tento tím bude s tímami pre MSP v rámci GR GROW a GR CNECT 

spoločne pôsobiť v jednej pracovnej skupine pre MSP. Spoločne a bez ohľadu na svoj 

sektor budú tvoriť ústredné miesto pre MSP v Komisii. Ako sa uvádza nižšie, 

vymenujem vyslanca pre MSP na plný úväzok, ktorému bude asistovať táto nová 

osobitná skupina pre MSP. Tento vyslanec či vyslankyňa bude mať za úlohu združiť 

a vzpružiť komunitu MSP, načúvať starostiam MSP a vykonávať stratégiu pre MSP, 

ktorú hodláme vypracovať. 

 

 Chcem zvýšiť mieru synergií medzi tímami týchto troch generálnych riaditeľstiev 

venujúcimi sa presadzovaniu predpisov, aby sa venovali otázkam, na ktorých záleží, 

a to bez ohľadu na to, v akých predpisoch sa právne nástroje nachádzajú. 

 

 Vzhľadom na výnimočné okolnosti zriadenia nového generálneho riaditeľstva pre 

obranný priemysel a kozmický priestor bude môj kabinet môcť využívať dodatočnú 

flexibilitu a dočasnú podporu v kabinete na základe rozhodnutia predsedníčky. 

Zvážim, či po zriadení GR pre obranný priemysel a kozmický priestor nebude treba 

prispôsobiť štruktúru GR GROW. 
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Podobné obavy sa vynárajú aj v súvislosti s nejasným vzťahom medzi vaším portfóliom 

a portfóliom dezignovanej komisárky Margrete Vestagerovej, ktoré sa zjavne prekrýva 

s tým vaším, a to najmä v otázkach týkajúcich sa digitálnej agendy. 

V tejto fáze preto potrebujeme podrobnejšie informácie, aby bolo jasné, či bude vaše 

portfólio zlučiteľné s portfóliom dezignovanej komisárky Vestagerovej. 

 

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek bude zodpovedať za 

riadenie a koordinovanie úsilia v oblasti digitálneho vedenia. Pod jej vedením budem 

pracovať napríklad na otázkach umelej inteligencie a na zabezpečovaní toho, aby sa civilný 

sektor, sektor obrany a kozmického priestoru navzájom dopĺňali a obohacovali. S výkonným 

podpredsedom pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdisom Dombrovskisom 

bude zároveň spoločne viesť priemyselnú stratégiu a stratégiu v oblasti MSP, do ktorej ja 

osobne hodlám aktívne prispievať, ako uvádzam vo svojich jednotlivých odpovediach. 

Okrem toho si síce ceníme váš záujem o početné ťažkosti, ktorým v súčasnosti čelia 

európske malé a stredné podniky, avšak v odpovediach ste neposkytli žiadne konkrétne 

opatrenia na riešenie týchto ťažkostí, a pretrváva obava, že nová Komisia nedokáže 

seriózne vyriešiť postupné vylúčenie najmä mikropodnikov z vnútorného trhu. 

 

Malé a stredné podniky – od tradičných rodinných podnikov až po najrôznejšie startupy – 

predstavujú 99 % našich firiem, pričom zamestnávajú dve tretiny našich pracovníkov. 

Napriek tomu však Európa naplno nevyužíva ich potenciál. MSP budú stredobodom našej 

priemyselnej politiky, pričom zabezpečíme, aby sa ich potreby a obavy v čo najväčšej 

možnej miere riešili, aby dokázali rásť a aby sa zvyšovala ich konkurencieschopnosť. 

Som hlboko presvedčená, že ak chceme napredovať, mali by sme zaujať pragmatický 

prístup zdola nahor a vypočuť si všetky príslušné subjekty, ktoré prídu s novými návrhmi. A 

práve preto sa hneď v priebehu prvých šiestich mesiacov svojho mandátu veľmi vynasnažím 

prísť za vami a vašimi voličmi, navštívim členské štáty, hlavné mestá a regióny a budem 

diskutovať s podnikateľmi a zamestnancami, ako aj s vládami a národnými parlamentmi. 

Zapojím do toho všetky dôležité siete, štruktúry a fóra pre spoluprácu. V tomto úsilí ma bude 

podporovať nový vyslanec pre MSP, o ktorom je reč ďalej. 

Nová stratégia pre MSP, ktorú spoločne vybudujeme, bude zameraná najmä na: 

i) odstraňovanie regulačných a administratívnych prekážok, 

ii) boj proti oneskoreným platbám, 

iii) zlepšenie prístupu MSP k financiám, 

iv) zaistenie toho, aby boli v predpisoch týkajúcich sa jednotného trhu zohľadnené 

osobitné charakteristiky MSP, 

v) zapojenie vhodných sietí a programov, ktoré MSP dokážu poskytnúť potrebné 

zručnosti a podporu pri zvládaní nových výziev. 
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Aby sa zabezpečilo konzistentné sledovanie týchto cieľov so všetkými relevantnými 

zainteresovanými stranami, vymenujem vyslanca pre MSP na plný úväzok. Tento vyslanec 

či vyslankyňa bude mať za úlohu združiť a vzpružiť komunitu MSP, načúvať starostiam MSP 

a na dennej báze poháňať stratégiu pre MSP vpred. Bude sa môcť opierať o novú osobitnú 

skupinu pre MSP, v ktorej sa združia tímy (ktoré už buď existujú alebo sa v dohľadnej dobe 

vytvoria) pre MSP na generálnych riaditeľstvách GROW, CNECT a na budúcom generálnom 

riaditeľstve pre obranný priemysel a kozmický priestor. Spoločne, a bez ohľadu na svoj 

sektor, budú tvoriť ústredné miesto pre MSP v Komisii a v úzkej spolupráci s EASME sa 

budú podieľať na plnení programu. 

Pokiaľ ide o regulačné a administratívne prekážky, preskúmam všetky možné spôsoby, ako 

ich obmedziť či odstrániť. S členskými štátmi sa napríklad budem snažiť o urýchlenie 

implementácie nariadenia o jednotnej digitálnej bráne, a najmä zásady „jedenkrát a dosť“, 

vďaka ktorej by spoločnosti museli predložiť doklad alebo dôkaz len jedenkrát. 

Čo sa týka oneskorených platieb, je neprípustné, aby MSP v mnohých prípadoch dostávali 

svoje platby vyplatené s viac než 100-dňovým meškaním. To je príčinou viac než štvrtiny 

všetkých bankrotov MSP. Neochvejne spustím postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti 

všetkým členským štátom, ktoré si nesplnia určitú povinnosť. 

V otázke prístupu k financiám sme za posledné roky zaznamenali pokrok, avšak musíme 

urobiť ešte viac. V tomto ohľade budem spolupracovať s výkonným podpredsedom pre 

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, a s komisárom pre pracovné miesta. 

 Mám v úmysle urobiť viac v rámci fondu InvestEU, pričom budem vychádzať 

z úspechu súčasného nástroja na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu 

COSME. Návrh Komisie vo výške 11,25 miliardy eur predstavuje oproti súčasnému 

stavu nárast o 20 %. Pre tisícky MSP to bude znamenať prístup k financovaniu. 

Zároveň pre nich bude jednoduchšie získať prístup k novým finančným nástrojom EÚ, 

pretože nový jednotný súbor pravidiel v rámci programu InvestEU uľahčí účasť 

a obmedzí byrokraciu. 

Okrem týchto dvoch nástrojov musíme zjednodušiť prístup k príležitostiam získať finančné 

prostriedky od EÚ a musíme zaistiť, aby tieto príležitosti zodpovedali potrebám MSP 

v každej fáze ich vývoja. 

 Zabezpečím, aby sa MSP so všetkými otázkami týkajúcimi sa možností získania 

financií od EÚ mohli obracať na jednotné kontaktné miesto a nemuseli prehľadávať 

jednotlivé programy. 

 

 Súčasná Komisia testovala program zvýšenia finančných prostriedkov pre MSP 

a startupy vo fáze rozširovania. Z programu ESCALAR sa správcom fondov 

rizikového kapitálu dávajú k dispozícii dodatočné finančné prostriedky vo výške 300 

miliónov eur na to, aby naďalej investovali alebo dokonca zakladali nové fondy so 

zameraním na také spoločnosti. Je založený na princípe úspešnej spoločnosti na 
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investície do malých podnikov (Small Business Investment Company – SBIC) v USA 

a ja tento princíp zavediem do programu InvestEU. 

 

 Viac môžeme urobiť aj pre to, aby MSP mohli využívať prvotné verejné ponuky 

akcií, a to tak, že im poskytneme potrebný kapitál na rozbehnutie sa a obchodné 

využitie príležitostí. Vďaka rozšíreniu existujúcich finančných nástrojov by sme mali 

zabezpečiť dostupnosť finančných prostriedkov počas celého cyklu investície do 

spoločnosti a zvýšiť počet MSP, ktoré využívajú prvotné verejné ponuky akcií. 

Finančnou podporou EÚ by sa posilnili snahy, ktoré v súčasnosti prebiehajú v oblasti 

únie kapitálových trhov. Mohol by z toho vzísť politický impulz na odblokovanie 

investícií na verejných trhoch v Európe. Som presvedčená o tom, že naším cieľom by 

malo byť sfunkčniť tento nástroj v rámci programu InvestEU už v roku 2021. 

Aby mohli MSP plne využívať jednotný trh, musíme zabezpečiť, aby sa v nariadeniach 

o jednotnom trhu zohľadňovali osobitné potreby MSP. 

 Zabezpečím, aby akt o digitálnych službách poskytoval malým a stredným 

podnikom a startupom predvídateľnosť a právnu jasnosť, ktorú pre svoje pôsobenie 

potrebujú. Roztrieštenosť trhu vyhovuje veľkým platformám, ktoré dokážu zvládať 

náklady na súvisiace zložité práve predpisy a posilňujú svoje postavenie na trhu. 

Prostredníctvom prísneho presadzovania nariadenia o platforme pre obchodné vzťahy 

zabezpečím, aby sa s nimi v dátovom hospodárstve zaobchádzalo spravodlivo. 

 

 MSP by zároveň mali mať možnosť využívať nové príležitosti vynárajúce sa v oblasti 

kozmického priestoru a obrany vrátane nášho vesmírneho programu a nášho 

Európskeho obranného fondu (EDF). EDF poskytuje finančné navýšenie zamerané na 

účasť MSP. S cieľom zabezpečiť, aby sa na ňom aktívne podieľali aj MSP, zriadim na 

novom GR pre obranný priemysel a kozmický priestor osobitný tím pre MSP, ktorý 

bude takýmto podnikom pomáhať dosiahnuť prístup k tomuto financovaniu. 

 

 Ochrana duševného vlastníctva má pre naše MSP a startupy zásadný význam. 

Napriek tomu však duševné vlastníctvo doposiaľ využíva iba 9 percent našich MSP, 

v dôsledku čoho hrozí, že ich vynálezy nezaznamenajú v Európe komerčný úspech. To 

by sa malo zmeniť. Ja osobne sa budem napríklad zameriavať na to, aby sa zlepšil 

prístup k strategickému poradenstvu v oblasti duševného vlastníctva a jeho 

dostupnosť, pričom ich chcem integrovať do podpory, ktorú ponúka sieť Enterprise 

Europe Network a európske centrá digitálnych inovácií, ako aj do financovania 

z programu Horizont Európa. Prijmem opatrenia, ktorých cieľom bude pomôcť našim 

malým spoločnostiam pri uplatňovaní ich duševného vlastníctva, keď sa budú snažiť 

získať financovanie alebo spolupracovať s obchodnými partnermi, a to napríklad tak, 

že zabezpečím, aby európske siete podpory ponúkali príležitosti na nájdenie partnerov 

pre konkrétny projekt. Náklady a zložitosť pri získavaní, riadení a presadzovaní 

ochrany duševného vlastníctva by sa mali znížiť napríklad tak, že sa zmodernizuje 

systém dizajnov, aby v novom hospodárstve vyhovoval malým a stredným podnikom, 
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a tak, že sa preskúmajú usmernenia alebo vypracujú vzorové zmluvy, ktorými sa 

podporia partnerstvá zamerané na inováciu, napríklad ako v kolaboratívnom 

hospodárstve. Napokon by sme sa mali sústrediť na to, aby bolo pre spoločnosti 

jednoduchšie bojovať proti všetkým formám krádeže duševného vlastníctva, akými sú 

napríklad falšovanie, pirátstvo a kybernetická krádež. 

 

 Zároveň sa budem viac zasadzovať za to, aby sme MSP pomohli vo väčšej miere 

využívať verejné obstarávanie, ktoré má v EÚ hodnotu približne 2 bilióny EUR 

ročne. Spomedzi opatrení, ktoré mám v úmysle navrhnúť, vyberám: iniciatívu na 

podporu cezhraničného obstarávania pre verejných obstarávateľov a regionálne MSP 

v pohraničných regiónoch; podporu startupov a rozrastajúcich sa podnikov 

prostredníctvom programu sprostredkovateľov inovácií, ktorý bude poskytovať 

cielené vyhľadávanie partnerov; podporu úplnej digitalizácie postupov verejného 

obstarávania; a spoločne s komisárom pre obchod podporu lepšieho prístupu 

európskych MSP k celosvetovým trhom verejného obstarávania a súčasne bilaterálnu 

a globálnu podporu znižovania administratívneho zaťaženia prostredníctvom 

globálneho uznania normy EÚ pre systém e-Certis. 

A napokon by súčasťou našej stratégie pre MSP malo byť aj využitie príslušných sietí 

a programov s cieľom poskytnúť MSP zručnosti, ktoré potrebujú, a podporiť ich pri zvládaní 

nových výziev (napr. digitalizácia a udržateľnosť). 

 S cieľom zabezpečiť, aby MSP využívali výhody digitalizácie, plánujem posilniť 

európske centrá digitálnych inovácií a prostredníctvom existujúcej siete Enterprise 

Europe Network – ktorá je najväčšou podpornou sieťou na svete, spájajúcou vyše 600 

miestnych, regionálnych a národných organizácií v celej Európe, počnúc agentúrami 

regionálneho rozvoja cez agentúry pre inovácie až po obchodné komory, ktorých 

cieľom je pomáhať MSP pri inováciách a raste – vytvoriť osobitné služby v rámci 

„posilnenej kapacity v oblasti riadenia inovácií“, poradenskej služby na podporu 

digitalizácie v MSP. 

 

 Je nevyhnutné, aby naše MSP dokázali profitovať z prechodu na udržateľné 

hospodárstvo a byť v tejto oblasti lídrom. V tejto súvislosti v rámci siete Enterprise 

Europe Network vytvorím špecializované pozície „poradcov pre udržateľnosť“ 

a budem sa snažiť uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k financovaniu, aby 

mohli investovať do udržateľnosti. 

 

 Realizácia oboch týchto cieľov – digitalizácie a udržateľnosti – znamená, že musíme 

urobiť ešte viac, aby sa zabezpečilo, že MSP získajú prístup k zručnostiam, ktoré 

potrebujú. Práve preto by s pomocou našich podporných sietí mali byť súčasťou 

partnerstva v oblasti zručností pre priemysel, na ktorom by som spoločne s komisárom 

pre pracovné miesta rada pracovala. 
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 Musíme poskytnúť viac príležitostí našim podnikateľom. Za posledných desať 

rokov pomohol program Erasmus pre mladých podnikateľov tak novým, ako aj 

skúseným podnikateľom učiť sa jeden od druhého a expandovať na nové trhy, čo 

viedlo k zvýšeniu obratu a zamestnanosti. Funguje však s príliš nízkym rozpočtom, čo 

hatí jeho účinnosť. Doposiaľ ho využilo len 16 000 podnikateľov na čosi vyše 8 000 

výmenách. Mám v úmysle poskytnúť mu viac zdrojov a ak bude súčasný pilotný 

projekt výmen v Izraeli, Singapure a USA úspešný, rozšíriť jeho pôsobnosť aj do 

ďalších tretích krajín. Našim podnikateľom to pomôže expandovať na čoraz viac 

trhov. 
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ODDIEL 2/ JEDNOTNÝ TRH 

Na vypočutí 2. októbra 2019 ste hovorili o význame posilnenia sektora služieb 

a presadzovania smernice o službách pre dobre fungujúci vnútorný trh. V súvislosti 

s tým by sme vám chceli položiť nasledujúce otázky: 

Aké konkrétne kroky prijmete spolu s komisárom pre zamestnanosť, aby ste 

zabezpečili, že slobodu pohybu bude môcť rovnako využívať tak odborný pracovník, 

ako aj jeho zamestnanci, keď dočasne poskytujú cezhraničné služby? Konkrétnejšie 

povedané, aké opatrenia navrhnete na odstránenie situácie, keď odborný pracovník 

môže okamžite poskytovať svoje dočasné cezhraničné služby, ale jeho zamestnanec to 

má zakázané, až kým nie je podané vyhlásenie o vyslaní a nie sú splnené viaceré 

stanovené podmienky a formálne náležitosti? Aké kroky plánujete na zlepšenie znalostí 

poskytovateľov služieb o vnútroštátnych požiadavkách a vysielaní pracovníkov pri 

poskytovaní cezhraničných služieb? 

 

Jednotný trh pozostáva zo štyroch slobôd, ktoré treba vnímať vo vzájomnej kombinácii a ako 

jeden balík. Sú ústredným prvkom nášho cieľa, ktorým je vysoko konkurencieschopné 

sociálne trhové hospodárstvo. 

Dobudovanie jednotného trhu má zásadný význam. Zlepšovanie jednotného trhu v oblasti 

služieb má pre EÚ kľúčový význam – čo sa týka cezhraničných služieb aj domáceho 

hospodárstva členského štátu. Služby predstavujú 70 % HDP a zamestnanosti EÚ. 

Konkurencieschopnosť spracovateľského priemyslu EÚ závisí od služieb: 40 % jeho pridanej 

hodnoty pozostáva zo vstupov služieb. Sektor služieb sa tiež rýchlo mení (napr. 

prostredníctvom digitalizácie a meniacich sa potrieb spotrebiteľov) a neustále sa objavujú 

nové výzvy. Budem pracovať na tom, aby sme prekonali hranice našich hospodárstiev, 

pretože jednotný trh, ktorý pokrýva celý kontinent, nás chráni aj pred geopolitickými 

neistotami. 

Aj keď je význam jednotného trhu nesporný, rovnako si plne uvedomujem, že niekedy sa 

vyskytnú kontroverzné diskusie o konkrétnych opatreniach na rozvoj jednotného trhu so 

službami. 

Ak chceme plne využiť potenciál jednotného trhu, musíme si vzájomne dôverovať. Chcem 

zmeniť spôsob, akým sa veci robia, a začať uplatňovať prístup zdola nahor. Budem sa preto 

zapájať do podrobnej a inkluzívnej diskusie s vami, členskými štátmi a so všetkými 

zainteresovanými stranami. Už počas prvých šiestich mesiacov svojho mandátu vynaložím 

osobitné úsilie, aby sme sa vám a vašim voličom priblížili, aby sme navštívili členské štáty – 

hlavné mestá, ale aj iné, najmä pohraničné regióny, a aby sme spolupracovali s vládami, 

národnými parlamentmi, podnikmi, pracovníkmi a všetkými relevantnými zainteresovanými 

stranami a spotrebiteľmi. Aktivujem všetky existujúce siete, štruktúry a fóra spolupráce 

a budem uvažovať o tom, ako ich v prípade potreby zlepšiť. 
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Pred predkladaním návrhov chcem dosahovať konsenzus. Moje návrhy politík budú 

vychádzať z týchto konzultácií a budú založené na dôkazoch. 

Vaša otázka je obzvlášť relevantná pre pohraničné regióny, v ktorých zvyčajne možno 

pozorovať zvýšenú mobilitu odborných pracovníkov. Po prvé, smernica o uznávaní 

odborných kvalifikácií uľahčuje mobilitu odborných pracovníkov (aj prostredníctvom 

automatického uznávania). 

Po druhé, pokiaľ ide o vysielanie zamestnancov, je pravda, že poskytovateľom služieb sa 

príliš často ukladajú administratívne požiadavky vo veľkom predstihu, ako napríklad žiadosti 

o poskytnutie určitých dokumentov vrátane ich prekladov. V posledných rokoch sa urobilo 

veľa v súvislosti s aktualizovaním legislatívneho rámca o vysielaní pracovníkov 

a zlepšovaním vykonávania a presadzovania pravidiel. Zároveň by sa táto záťaž mohla 

výrazne znížiť bez toho, aby bol ohrozený dohľad nad vysielaním pracovníkov a ochrana práv 

pracovníkov – ak by orgány členských štátov lepšie spolupracovali a ak by sa preskúmali 

všetky potenciálne digitálne príležitosti. Novozriadený Európsky orgán práce bude pri 

posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Musíme 

dokončiť rokovania s cieľom prepracovať pravidlá koordinácie systémov sociálneho 

zabezpečenia, ktoré budú riešiť aj problematiku tejto záťaže. Veľká časť týchto právnych 

predpisov patrí do právomoci dezignovaného komisára pre pracovné miesta. Budem s ním 

spolupracovať a zabezpečíme, aby existujúce právne predpisy patriace do jeho právomoci 

(vrátane vykonávacej smernice k smernici o vysielaní pracovníkov) podporovali pracovnú 

mobilitu a umožňovali boj proti podvodom v súlade so zásadami jednotného trhu. 

Po tretie, máme zavedený systém, ktorý uľahčuje spoluprácu a priamu výmenu informácií 

medzi členskými štátmi na základe elektronickej platformy poskytovanej Komisiou: 

informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Vnútroštátne orgány však v oblasti vysielania 

pracovníkov nevyužívajú jeho plný potenciál: v roku 2018 sa v systéme IMI 10 251 výmen 

informácií týkalo uznávania odborných kvalifikácií, pričom len 2 785 výmen sa týkalo 

záležitostí súvisiacich s vysielaním pracovníkov. Budem spolu s dezignovaným komisárom 

pre pracovné miesta podporovať používanie systému IMI a budem využívať všetky nástroje, 

ktoré máme k dispozícii, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú plne spolupracovať 

s cieľom znížiť administratívnu záťaž podnikov. 

A napokon, poskytovanie informácií o uplatniteľných pravidlách má pre zabezpečenie 

dodržiavania predpisov spoločnosťami zásadný význam. Poskytuje právnu istotu 

a predvídateľnosť pre podniky, ktoré chcú poskytovať služby a vysielať pracovníkov do iných 

členských štátov. Chcem v plnej miere využívať nedávno prijaté nariadenie o zriadení 

jednotnej digitálnej brány [nariadenie (EÚ) 2018/1724]. Opätovne sa v ňom uvádza 

a špecifikuje povinnosť členských štátov sprístupňovať takéto informácie, pričom sa 

stanovujú štandardy kvality a zásada jednoduchého prístupu k informáciám. Zabezpečím, aby 

sa účinne a v plnej miere plnili povinnosti poskytovať informácie o podmienkach 

zamestnávania vyslaných pracovníkov vyplývajúce z daného nariadenia. 
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Plánujete podať spolu s komisárom pre zamestnanosť konkrétne návrhy na rozšírenie 

právomocí Európskeho orgánu práce, aby sa zabezpečil spravodlivý voľný pohyb 

služieb a pracovníkov? 

Cieľom Európskeho orgánu práce je podporovať spravodlivú mobilitu pracovníkov 

a zabezpečiť, aby sa presadzovali pravidlá EÚ v oblasti mobility pracovníkov. Je obzvlášť 

dôležité, aby Európsky orgán práce tieto ciele splnil. Za tento orgán bude zodpovedať 

dezignovaný komisár pre pracovné miesta. Vzhľadom na prepojenie s poskytovaním služieb 

budem dôrazne presadzovať, aby tento orgán splnil prísľub uľahčovať občanom a podnikom 

využívanie výhod jednotného trhu bez toho, aby sa umožnili akékoľvek podvody. 
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Čo konkrétne spravíte na zvýšenie dôvery medzi členskými štátmi, aby ste ich 

presvedčili, že hospodársky rast EÚ nie je možný bez dynamického trhu so službami 

založeného na voľnom pohybe osôb? 

 

Jednotný trh nemôže riadne fungovať bez dôvery a spolupráce medzi členskými štátmi a ich 

orgánmi. Mojím cieľom je presne to: vybudovať dôveru s cieľom poskytnúť nový impulz pre 

jednotný trh so službami založený na čo najširšom konsenze prostredníctvom mojej 

angažovanosti a dialógu so všetkými aktérmi v ekonomike služieb. 

 

Členské štáty a Komisia nesú za fungovanie jednotného trhu spoločnú zodpovednosť. 

Vyzvem členské štáty, aby využili existujúce formy spolupráce a štruktúry, ale rovnako ich 

požiadam, aby poukázali na problémy, ktorým čelia. Chcem vedieť, ako by sme mohli 

spolupracovať lepšie. 

 

Stojí za to vyskúšať jeden nápad – aby špecializované vnútroštátne orgány monitorovali 

a zabezpečovali účinné uplatňovanie pravidiel jednotného trhu v každom členskom štáte. 

Týmto orgánom by sa mohli udeliť účinné právomoci na presadzovanie pravidiel, napríklad 

v oblasti predkladania vecí vnútroštátnym súdom za nedodržanie pravidiel jednotného trhu 

(podobné tomu, čo sa už deje v oblasti ochrany údajov a verejného obstarávania). Tieto 

špecializované vnútroštátne orgány by mohli vytvoriť sieť na úrovni EÚ, podobne ako je to 

v prípade iných sietí, ako je napríklad sieť vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej 

súťaže. Mohli by úzko spolupracovať, a to aj prostredníctvom výmeny názorov o konkrétnych 

prípadoch a špecifických prekážkach jednotného trhu, ako aj presadzovaním najlepších 

postupov a vzájomného učenia. Toto je súčasťou diskusií, ktoré chcem viesť s členskými 

štátmi a vnútroštátnymi orgánmi. 

Ako zabezpečíte jednotné vykonávanie a presadzovanie smernice o službách členskými 

štátmi v súlade s vaším vyhlásením o „lepšom vykonávaní smernice o službách“ 

a vzhľadom na odlišné výklady niektorých jej častí v niektorých členských štátoch? 

 

Hospodárska súťaž na jednotnom trhu podporuje excelentnosť. Som presvedčená, že 

najlepšou ochranou je excelentnosť. Jednotný trh podporuje inovácie, a tým aj produktivitu, 

a udržiava nízke ceny, z čoho majú úžitok spotrebitelia. 

 

Kľúčovou témou mojich rozsiahlych konzultácií bude dosiahnutie lepšej implementácie 

jednotného trhu služieb. Vypočujem si všetky návrhy a budem diskutovať so všetkými 

aktérmi. 

 

Správne uplatňovanie existujúcich pravidiel by výrazne prispelo k zlepšeniu fungovania 

jednotného trhu. Bude to jednou z mojich hlavných priorít, obzvlášť v oblasti služieb. 
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Budem v prvom rade pracovať na odstránení existujúcich prekážok. Uvedomujem si, že táto 

otázka vyvoláva mnoho sporov, domnievam sa však, že sa dá dosiahnuť pokrok, a budem sa 

usilovať o konsenzus. Budem uplatňovať politiku proaktívneho presadzovania na základe 

hĺbkového posudzovania zostávajúcich prekážok, ktoré sú najškodlivejšie pre hospodársky 

rast a tvorbu pracovných miest. Toto posudzovanie by mohlo prebiehať formou odvetvových 

prieskumov podobných tým, ktoré vykonáva GR pre hospodársku súťaž. Pri presadzovaní 

smernice o službách sa nebudem zdráhať prijať potrebné právne kroky. 

 

V druhom rade sa budem usilovať o to, aby sa predišlo vzniku nových neodôvodnených 

prekážok. Chcem v plnej miere využiť existujúce nástroje, aby sa zabránilo vzniku nových 

prekážok jednotného trhu. Takýmto nástrojom je postup oznamovania podľa smernice 

o transparentnosti jednotného trhu. Budem tiež trvať na tom, aby členské štáty systematicky 

skúmali nové právne predpisy, ktoré plánujú zaviesť pre regulované povolania podľa 

smernice o teste proporcionality. 

 

V neposlednom rade zabezpečím, aby uplatňovanie pravidiel členských štátov v praxi 

zjednodušovalo a nekomplikovalo život podnikom, najmä MSP. Zabezpečím, aby jednotné 

kontaktné miesta zriadené v súlade so smernicou o službách dosiahli svoj plný potenciál, a to 

aj prostredníctvom postupov v prípade nesplnenia povinnosti, a aby členské štáty dodržiavali 

povinnosti týkajúce sa poskytovania informácií a digitalizácie postupov v rámci jednotnej 

digitálnej brány. Nástroje ako SOLVIT poskytujú praktickú pomoc a ja ich spoluprácu 

s členskými štátmi posilním. Na uľahčenie práce členských štátov pri vykonávaní pravidiel 

jednotného trhu hodlám vydať viac usmernení o tom, ako uplatňovať existujúce pravidlá EÚ – 

budeme napríklad aktualizovať príručku k smernici o službách a príručku pre používateľov 

smernice o uznávaní odborných kvalifikácií. 

 

Osobitne sa budem venovať pohraničným regiónom – sú pre pochopenie otázok súvisiacich 

s fungovaním jednotného trhu veľmi dôležité. To rozhodne neopomeniem, keď budem 

počúvať názory na túto problematiku, a mohlo by to viesť k testovaniu nových nápadov alebo 

konkrétnych prístupov. V rovnakom duchu sa budem zaoberať aj situáciou v konkrétnych 

hospodárskych odvetviach, ktoré sú osobitne dôležité pre konkurencieschopnosť európskeho 

hospodárstva, ako sú služby pre podniky, stavebníctvo a maloobchod. 

Na vypočutí ste potvrdili, že chcete prehĺbiť jednotný trh. Aké konkrétne opatrenia 

prijmete, aby ste to dosiahli? Sektor služieb je sektorom, v ktorom je negatívny vplyv 

nedostatočnej európskej integrácie najciteľnejší. Ako posilníte smernicu o službách 

a ďalej ju rozšírite? 

 

Začnem konzultačný postup uvedený v predchádzajúcich odpovediach, do ktorého zahrniem 

nasledujúce návrhy s cieľom otestovať a prispôsobiť ich, a to aj so zreteľom na vznikajúce 

výzvy: 
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1. Posilnenie vykonávania a presadzovania existujúcich pravidiel jednotného trhu: 

Ako sa uvádza vyššie, mojím cieľom je prijať viacero opatrení na zabezpečenie lepšieho 

vykonávania existujúcich právnych predpisov EÚ o jednotnom trhu vrátane smernice 

o službách. Patria medzi ne opatrenia na lepšie predchádzanie vzniku nových prekážok 

jednotného trhu a zavedenie politiky proaktívnejšieho presadzovania pravidiel zameranej na 

riešenie existujúcich prekážok v sektoroch služieb. 

2. Zlepšenie spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi: 

Ako som už zdôraznila vyššie, mám v úmysle posúdiť, či by sa mohli posilniť existujúce 

štruktúry a siete medzi orgánmi členských štátov. Prípadné vytvorenie siete vnútroštátnych 

orgánov by mohlo podporiť spoluprácu medzi nimi, zabezpečiť, aby tvorba a vykonávanie 

vnútroštátnych pravidiel boli zosúladené s právnymi predpismi o jednotnom trhu, a rozvinúť 

užšie partnerstvo medzi Komisiou a členskými štátmi v oblasti presadzovania pravidiel. 

3. Rozšírenie automatického uznávania: 

Spolu so zainteresovanými stranami budem skúmať možnosť rozšírenia automatického 

uznávania, ktoré už existuje v prípade architektov, lekárov, zdravotných sestier a iných 

povolaní, na oblasť odborných služieb, ako je napríklad inžinierstvo a účtovníctvo. 

Revidovanou smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií sa zaviedli flexibilné nástroje na 

dosiahnutie dohody o spoločných normách pre vzdelávanie v povolaniach, ktoré majú záujem 

o uplatňovanie prístupu zdola nahor. To uľahčilo mobilitu. Budem podporovať a presadzovať 

využívanie týchto nástrojov v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami. 

Zároveň budem v spolupráci s dezignovaným výkonným podpredsedom pre Hospodárstvo, 

ktoré pracuje v prospech ľudí, skúmať možnosti, ktoré ponúka smernica o službách 

v súvislosti so zavedením spoločne dohodnutých prostriedkov na uľahčenie zriadenia 

a cezhraničného poskytovania služieb, napríklad prostredníctvom pravidiel týkajúcich sa 

poistenia zodpovednosti a jeho dostupnosti vo všetkých členských štátoch, čo je veľmi 

praktická a každodenná otázka pre mnohých poskytovateľov služieb. 

4. Podpora zodpovedného kolaboratívneho hospodárstva: 

Chcem preskúmať otázky spojené s rýchlym rozvojom kolaboratívneho hospodárstva. 

Musíme posúdiť potrebu opatrení zameraných na podporu príležitostí pre občanov ako 

spotrebiteľov a podnikateľov, ako aj na predídenie regulačnej fragmentácii v rámci 

jednotného trhu, a zároveň riešiť legitímne obavy v oblasti verejnej politiky. Predovšetkým 

musíme uvažovať o tom, ako zabezpečiť, aby kolaboratívne platformy spolupracovali 

s verejnými orgánmi s cieľom chrániť verejný záujem účinnejšie než v súčasnosti v plnom 

súlade so zásadami jednotného trhu. Budem sa aktívne zúčastňovať na iniciatívach týkajúcich 

sa pracovných podmienok pracovníkov platforiem a vodičov vykonávajúcich jazdy na 

vyžiadanie, ktoré spustia dezignovaní komisári zodpovední za pracovné miesta a dopravu. 



 

15 
 

5. Podpora spravodlivých online trhov: 

Čoraz viac maloobchodných predajov prebieha online, čím sa platformám udeľujú väčšie 

právomoci. Zabezpečím, aby sa nové pravidlá o vzťahoch medzi platformami a podnikmi 

vykonávali v plnej miere na celom jednotnom trhu. Tieto pravidlá predstavujú prvý krok 

k zaisteniu toho, aby online platformy zaobchádzali s obchodníkmi spravodlivo, ako aj 

k zabezpečeniu transparentných vzťahov medzi nimi – napríklad pokiaľ ide o zmeny 

obchodných podmienok a poradie výsledkov vyhľadávania. Okrem toho chcem riešiť výzvy, 

ako je prístup k údajom či preferenčné zaobchádzanie platforiem s vlastnými službami, 

s pomocou Strediska EÚ pre monitorovanie ekonomiky online platforiem. 

6. Riešenie otázky služieb informačnej spoločnosti prostredníctvom aktu o digitálnych 

službách: 

 

Poskytovatelia digitálnych služieb, a najmä začínajúce podniky, považujú za zložité rozšíriť 

svoju činnosť v Európe, pretože čelia fragmentovaným pravidlám, zatiaľ čo oveľa väčší 

globálni aktéri, a najmä veľké platformy, sú schopné lepšie sa orientovať v zložitom právnom 

prostredí. Cieľom aktu o digitálnych službách bude úprava a objasnenie existujúcich 

pravidiel, často z obdobia spred 20 rokov, v záujme stanovenia spoločného súboru pravidiel 

namiesto viacerých vnútroštátnych pravidiel (napríklad v súvislosti s nenávistnými prejavmi 

a online reklamou). Tým sa posilní jednotný trh. Cieľom je tiež posilniť spoluprácu medzi 

členskými štátmi a presadzovanie pravidiel, najmä pokiaľ ide o zásadu krajiny pôvodu 

zakotvenú v smernici o elektronickom obchode. 

Na vypočutí 2. októbra bolo položených viacero otázok týkajúcich sa sektora služieb. 

Vaše odpovede neobsahovali nijaké konkrétne návrhy a boli protirečivé. Povedali ste 

napríklad, že by sme mali využiť potenciál trhu, aj ak to znamená „krátkodobé obete“. 

Uviedli ste tiež, že prekážky členských štátov v oblasti služieb brzdia naše hospodárstva 

a že by sme mali zabrániť pridávaniu povinností nad rámec požiadaviek EÚ pri 

transpozícii právnych predpisov EÚ (tzv. gold-plating). Neskôr ste sa však vyjadrili, 

že cieľom nie je deregulovať trh so službami, ale zabezpečiť ochranu pracovníkov 

a zosúladiť sociálnu oblasť a trh. Napokon ste ešte k téme smernice o službách povedali, 

že by sme „nemali znovu otvoriť diskusiu, ale mali by sme znovu otvoriť témy, ktoré si 

to zaslúžia“. 

– Môžete uviesť, ktoré konkrétne témy si zaslúžia byť opäť otvorené? 

– Môžete odpovedať – áno alebo nie – na otázku, či plánujete opäť otvoriť smernicu 

o službách? 

– Môžete odpovedať – áno alebo nie – na otázku, či budete naďalej dodržiavať zásadu 

krajiny určenia v oblastiach ako služby a ochrana spotrebiteľa? 

– Môžete objasniť, aké konkrétne opatrenia navrhnete na zosúladenie sociálnej oblasti 

a trhu? 
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Smernica o službách bola prijatá po rozsiahlych diskusiách a obsahuje starostlivo 

vypracovaný politický kompromis. Nechcem jatriť rany z minulosti. Preto nemám v úmysle 

predložiť nové návrhy na opätovné otvorenie smernice o službách. Budem plne dodržiavať 

a rešpektovať základné zásady zakotvené v Zmluve a v smernici o službách. 

Urobím však všetko pre to, aby sme sa uistili, že sa smernica vykonáva a presadzuje správne 

a v plnej miere, aby sme mohli plne využiť potenciálny prínos dokončeného jednotného trhu 

pre našich spotrebiteľov a podniky. Dobrým príkladom je návrh na zlepšenie postupu 

oznamovania služieb, predložený súčasnou Komisiou. 

Legitímnosť jednotného trhu závisí od prosperity pre všetkých: podnikateľov, pracovníkov 

i spotrebiteľov. Je životne dôležité, aby európske podniky mohli využívať svoje právo na 

voľný pohyb. Bez toho nebude Európa schopná udržať krok s našimi globálnymi 

konkurentmi, najmä v oblasti digitálnych služieb. Zároveň musíme podporovať lepšiu 

ochranu práv pracovníkov a spravodlivú hospodársku súťaž. 

Ako som už vysvetlila počas svojho vypočutia, musíme reagovať na kritiku týkajúcu sa 

neexistencie daňovej a sociálnej spravodlivosti. Ide o cestu, ktorou sa chce uberať zvolená 

predsedníčka, keď požaduje „zosúladenie sociálnej oblasti a trhu“. Táto Komisia sa ako celok 

zameria na dôležité otázky vrátane spravodlivej minimálnej mzdy, spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb a rozdielneho zdaňovania 

spoločností pôsobiacich v oblasti špičkových technológií. Pokiaľ ide o digitálne služby, 

budeme pracovať na otázke práv pracovníkov platforiem. Budem podporovať realizáciu 

týchto iniciatív, pričom budem úzko spolupracovať s príslušnými komisármi. 

 

Ak môže byť návrh na reguláciu umelej inteligencie, čo je mnohostranná oblasť 

politiky, ktorá ešte len vzniká, zverejnený počas prvých 100 dní novej Komisie, koľko 

dní budete potrebovať na to, aby ste vypracovali konkrétne a účinné návrhy na riešenie 

pretrvávajúcich problémov s presadzovaním smernice o službách, ktoré každodenne 

brzdia rozvoj reálnych podnikov v celej Európskej únii? Môžete uviesť, aké je podľa 

vás poradie dôležitosti jednotlivých opatrení, ktoré budete uskutočňovať ako komisárka 

pre vnútorný trh, a údaje, na ktorých sa táto analýza zakladá? Odvážne a atraktívne 

opatrenia veľkej časti zámerov tejto Komisie sa sústreďujú na úzke časti digitálneho 

hospodárstva. Hlavnou oporou nášho hospodárstva sú však služby a rozvoj MSP, a tie si 

od vás vyžadujú viac predstavivosti a politického vedenia. Po vašom vypočutí je 

potrebné objasniť, či váhate otvoriť kontroverzné témy, ako sú služby. Nazdávate sa, že 

existujú témy, ktoré budú pre Komisiu v nasledujúcich piatich rokoch tabu? Ak áno, 

ktoré témy to sú? Pre predchádzajúcu komisárku pre vnútorný trh bolo ťažké získať si 

podporu členských štátov pre iniciatívy v oblasti služieb. Čo budete vy robiť inak? 

Predchádzajúca komisárka tiež zistila, že návrhy na podporu jednotného trhu, ktoré 

mali pôvodne dobrý zámer, môžu byť počas legislatívneho procesu zneužité na iné ciele. 
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Ak sa vaše návrhy, vytvorené ako štít na ochranu jednotného trhu, zmenia na zbrane, 

ktoré jednotnému trhu ubližujú, stiahnete ich skôr, ako dôjde k škodám? 

 

Technologický vývoj a zbližovanie obchodných modelov spôsobili neaktuálnosť rozlišovania 

medzi „jednotným trhom“ a „jednotným digitálnym trhom“. Dotýka sa to všetkých podnikov, 

priemyselných spoločností aj poskytovateľov služieb. Jednou zo silných stránok môjho 

portfólia je, že nám umožní posilňovať synergie vo všetkých oblastiach, a to aj v oblastiach, 

ako je umelá inteligencia. 

Existuje dostatok hospodárskych údajov, z ktorých vyplýva, že hospodárske prínosy 

jednotného trhu sú výrazné, pričom predstavujú 8,5 % HDP EÚ. Z hospodárskych štúdií 

takisto vyplýva, že ambiciózne vykonávanie smernice o službách by viedlo k ďalšiemu rastu 

vo výške 1,6 % HDP EÚ. Prínosy a vplyv jednotného trhu sa však nedajú zachytiť len 

z hľadiska HDP. Pokiaľ ide o pohyb osôb, v inom členskom štáte žije alebo pracuje približne 

17 miliónov občanov EÚ. Všetky tieto skutočnosti poukazujú na naliehavú potrebu dosiahnuť 

pokrok v oblasti jednotného trhu so službami, o čo sa budem usilovať hneď od začiatku. 

V odpovediach na vyššie uvedené otázky som poukázala na viaceré z mojich priorít pre 

jednotný trh so službami. Budem: 

 iniciovať proaktívnu politiku v oblasti presadzovania práva; 

 posilňovať preventívne presadzovanie práva; 

 vydávať usmernenia o tom, ako uplatňovať právo EÚ; 

 sa zaoberať otázkou rozšírenia automatického uznávania; 

 podporovať rozvoj zodpovedného kolaboratívneho hospodárstva; 

 podporovať digitálne platformy, ktoré spravodlivo zaobchádzajú s obchodníkmi, a 

 aktualizujem smernicu o elektronickom obchode na základe aktu o digitálnych 

službách. 

 

Nevidím žiadne oblasti, „ktoré sú tabu“, ale, ako som už vysvetlila vyššie, nemám v úmysle 

opäť otvoriť otázku smernice o službách. 

Všetci vieme, ako ťažko sa v odvetví služieb dosahuje pokrok, ale som presvedčená, že je to 

možné. Chcem pracovať na konsenze medzi členskými štátmi a zainteresovanými stranami 

prostredníctvom prístupu založeného na rozsiahlych konzultáciách. Svoje počiatočné nápady 

som vám predstavila. Spresním ich na základe tohto prístupu a následne ich budem obhajovať 

v kolégiu. 

Ak sa ktorýkoľvek z mojich návrhov kedykoľvek počas legislatívneho postupu zmení na 

nástroj na oslabenie jednotného trhu a jeho cieľov, nebudem váhať navrhnúť Komisii, aby 

návrh stiahla. Keďže však moje návrhy budú vychádzať zo spomenutých rozsiahlych 

konzultácií, dúfam a očakávam, že to nebude potrebné. 
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Mali by sme uznať, že v rýchlo sa meniacom svete musíme zostať agilní a ochotní rozvíjať sa, 

aby sme boli schopní riešiť nové výzvy. Naše priority a ich realizácia budú musieť odrážať 

tento meniaci sa svet. 
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ODDIEL 3/ OBRANA 

V čase, keď je geopolitická situácia mimoriadne nestabilná a keď si európski občania 

žiadajú lepšiu ochranu, bude zásadne dôležité podporovať užšiu spoluprácu v oblasti 

výdavkov na obranu, podporovať projekty spolupráce a rozvíjať technologickú 

nezávislosť Európy. Aké sú vaše konkrétne plány na splnenie týchto očakávaní? 

Ako v tejto súvislosti hodnotíte vykonávanie Programu rozvoja európskeho obranného 

priemyslu? 

Ako hodnotíte vykonávanie balíka opatrení v oblasti obrany z roku 2009 a aké 

konkrétne kroky podniknete s cieľom vytvoriť skutočný jednotný trh s výrobkami 

obranného priemyslu a zároveň zaručiť účasť a príležitosti pre všetky členské štáty na 

tomto trhu? 

 

K podpore spolupráce v oblasti obrany a rozvoja technologickej suverenity budem prispievať 

najmä prostredníctvom efektívneho využívania Európskeho obranného fondu. Rozpočet vo 

výške 13 miliárd EUR, ktorý sa navrhuje v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci, nám 

umožní, aby sa investície, ktoré sú v súčasnosti rozptýlené do výskumu v oblasti obrany 

a rozvoja spôsobilosti, spojili a presmerovali na spoločné projekty s cieľom znížiť zbytočnú 

duplicitu a zabezpečiť väčšiu efektívnosť verejných výdavkov v oblasti obrany. Bude 

podporovať investície do dodávateľských reťazcov v oblasti obrany, čo umožní odstrániť 

technologickú medzeru a ukončiť našu technologickú závislosť od tretích krajín, pokiaľ ide 

o kritické spôsobilosti, ktoré budeme v budúcnosti potrebovať. Podpora investícií do 

dodávateľských reťazcov v oblasti obrany bude zameraná jednak na finančnú podporu MSP, 

ako aj na rozvoj špecializovaných zručností. 

Som presvedčená, že tento fond môže byť účinným nástrojom na zachovanie 

konkurencieschopnejšej a inovatívnejšej európskej priemyselnej základne pozostávajúcej 

z malých, stredných a veľkých podnikov a schopnej vytvárať technológie a obranné 

spôsobilosti, ktoré budeme v nasledujúcich 15 či 20 rokoch potrebovať. 

Predchádzajúce programy, t. j. „Program rozvoja európskeho obranného priemyslu“ (EDIDP) 

a „prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany“, ktorých realizácia momentálne prebieha, 

prinášajú povzbudivé výsledky, čo je pre Európsky obranný fond pozitívne. 

 V rámci prvých výziev Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu bolo 

Komisii predložených viac ako 40 návrhov projektov. Celkovo 14 z týchto projektov 

reagovalo na výzvu určenú MSP. 

 

 18 projektov sa bude financovať z prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany, na 

ktorú je vyčlenený rozpočet vo výške 90 miliónov EUR. Približne 30 % rozpočtu sa 

poskytne MSP. 

Pokiaľ ide o vykonávanie balíka opatrení v oblasti obrany z roku 2009, mám v úmysle 

vychádzať z hodnotenia smernice o obstarávaní v oblasti obrany a smernice o transferoch 
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výrobkov obranného priemyslu v rámci EÚ, ktoré Komisia vykonala v roku 2016. Záverom 

tohto hodnotenia bolo, že obe smernice sú vhodné na daný účel a že sa vo všeobecnosti 

vykonávajú podľa plánu. Žiadna zo zainteresovaných strán, s ktorou sa viedli konzultácie, 

nepovažovala za potrebné tieto smernice zmeniť, všetky však poukázali na to, že je potrebné 

zintenzívniť úsilie, aby sa zabezpečilo ich riadne vykonávanie, a to aj na základe 

vypracovania vhodných usmernení. 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa zintenzívnila súčasná Komisia odborný dialóg s členskými 

štátmi a zároveň vydala viacero odporúčaní (napr. s cieľom pomôcť zosúladiť národné 

postupy pri transferoch výrobkov obranného priemyslu a usmernenia pre vládne 

a kooperatívne obstarávanie v oblasti obrany). V roku 2018 začala Komisia v súvislosti so 

smernicou o obstarávaní v oblasti obrany vôbec prvé konanie o nesplnení povinnosti. 

Účinné presadzovanie týchto smerníc je pre mňa prioritou. V tomto smere nebudem váhať 

a začnem konanie o nesplnení povinnosti vždy, keď to bude potrebné. Zároveň sa však 

domnievam, že Komisia by mala i naďalej objasňovať, ako fungujú stanovené pravidlá, a na 

tento účel by sa mohli poskytnúť ďalšie usmernenia, aby sa zabezpečilo úplné a účinné 

vykonávanie smerníc. 

Mojím úmyslom je taktiež dôkladne prediskutovať s členskými štátmi a Európskym 

parlamentom, ako možno MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou v celej EÚ 

lepšie začleniť do dodávateľských reťazcov. Domnievam sa, že by sme mali podnecovať 

a podporovať dobrovoľnú spoluprácu, do ktorej budú zapojení hlavní aktéri odvetvia, MSP 

a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou. 

 

Podľa článku 41 ods. 2 ZEÚ sa výdavky vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 

obrannými dôsledkami nesmú účtovať na ťarchu rozpočtu Únie. S ohľadom na 

rozhodnutie Súdneho dvora (vec C-263/14) a vzhľadom na článok 41 ods. 2 ZEÚ 

neexistuje právny základ pre zriadenie Európskeho obranného fondu. Súhlasíte s týmto 

tvrdením? Ak nie, prečo a ktoré parlamentné kontrolné právomoci a mechanizmy 

zabezpečíte pri využívaní Európskeho obranného fondu? 

 

Cieľom Európskeho obranného fondu je podporovať konkurencieschopnosť a inovačnú 

kapacitu obranného priemyslu EÚ prostredníctvom podpory spolupráce pri výskume a vývoji 

v oblasti obrany. Z fondu sa nebudú financovať výdavky, ktoré súvisia s vojenskými alebo 

obrannými operáciami. Fond tak v plnej miere rešpektuje článok 41 ods. 2 ZEÚ a príslušnú 

judikatúru Súdneho dvora. Články 173 (konkurencieschopnosť priemyslu) a 182 (výskum) 

ZFEÚ predstavujú právny základ, o ktorý sa opiera politická dohoda, ktorá bola začiatkom 

tohto roku dosiahnutá v súvislosti s návrhom nariadenia o Európskom obrannom fonde. 

Z Európskeho obranného fondu sa nemôžu financovať žiadne vojenské alebo obranné 

operácie. 

O potrebe parlamentnej kontroly a kontrolných mechanizmov nemožno pochybovať. Okrem 

toho, čo už je stanovené v nariadení o Európskom obrannom fonde, mám v úmysle: 
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 diskutovať s vami o tom, aký vplyv bude mať Európsky obranný fond na formovanie 

európskej obrannej únie; 

 objasniť ročné pracovné programy; 

 prezentovať výsledky ročných výziev na predkladanie návrhov. 

V neposlednom rade budem s vami diskutovať aj o akýchkoľvek etických otázkach, ktoré 

môžu pri vykonávaní fondu vyvstať. 

 

Jedným z cieľov Európskeho obranného fondu podľa článku 3 je podporiť 

konkurencieschopnosť, efektívnosť a inovačnú kapacitu európskej obrannej 

technologickej a priemyselnej základne v celej Únii, ako aj rozšíriť cezhraničnú 

spoluprácu medzi právnymi subjektmi. Túto myšlienku odzrkadľujú aj kritériá fondu 

týkajúce sa financovania, ktoré okrem iného odmeňujú úsilie pri vytváraní novej 

cezhraničnej spolupráce medzi právnymi subjektmi. Z vašich písomných odpovedí sa 

zdá, že s touto myšlienkou súhlasíte. Napísali ste, že plánujete dôsledne dohliadať na 

vykonávanie Európskeho obranného fondu, najmä pokiaľ ide o účasť MSP, ale aj iných 

spoločností, ktoré sú v sektore obrany nové. Na vypočutí ste sa však v rozpore s tým 

vyjadrili, že budete fond považovať za úspešný projekt už pri použití základného 

kritéria, konkrétne pri účasti konzorcia najmenej troch právnych subjektov so sídlom 

najmenej v troch rôznych členských štátoch. Vzhľadom na uvedený rozpor by sme vás 

chceli požiadať o presnú odpoveď na tieto otázky položené počas vypočutia: 

Akými konkrétnymi krokmi chcete umožniť takéto rozšírenie cezhraničnej spolupráce 

medzi právnymi subjektmi? Ako chcete zabezpečiť, aby hlavnými príjemcami 

Európskeho obranného fondu nebolo len pár najväčších medzinárodných obranných 

spoločností, ktoré sa už dlhé roky zapájajú do medzinárodnej spolupráce? 

 

Musíme zabezpečiť, aby spoločnosti všetkých veľkostí zo všetkých členských štátoch mali 

príležitosť zúčastňovať sa na Európskom obrannom fonde. Chcem nadviazať na pozitívne 

skúsenosti, ktoré máme s vykonávaním Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu. 

V záujme dosiahnutia tohto cieľa: 

 zabezpečím, aby bola do ročných pracovných programov Európskeho obranného 

fondu zahrnutá osobitná kategória pre MSP tak, ako to bolo v prípade Programu 

rozvoja európskeho obranného priemyslu. Bude to doplnením k osobitnému bonusu, 

s ktorým sa v nariadení o Európskom obrannom fonde počíta v prípade účasti MSP 

a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou v konzorciách s veľkými 

spoločnosťami. 

 V rámci nového generálneho riaditeľstva pre obranný priemysel a kozmický priestor 

zriadim osobitný tím, ktorý sa bude zaoberať otázkami MSP a spoločností so strednou 

trhovou kapitalizáciou. Tento tím bude zodpovedný za tvorbu platforiem a nástrojov 
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na podporu vytvárania sietí medzi MSP z rôznych členských štátov, ako aj s veľkými 

spoločnosťami, a za poskytovanie požadovanej podpory a poradenstva. Organizovať 

sa budú aj podujatia zamerané na nadväzovanie kontaktov. 

 Tento tím bude spolupracovať s ostatnými tímami, ktoré zodpovedajú za MSP 

v iných častiach môjho portfólia (uvedená pracovná skupina pre MSP), ako aj 

s osobitným vyslancom pre MSP. 

 

Súhlasíte s názorom komisárky Elżbiety Bieńkowskej vyjadreným na minulotýždňovej 

schôdzi Podvýboru pre bezpečnosť a obranu, že ak napokon budú z fondu čerpať len 2 

či 3 najväčšie európske obranné firmy, nemalo by sa po roku 2027 v jeho činnosti 

pokračovať? 

 

Mojou ambíciou je zabezpečiť, aby prostriedky z tohto fondu čerpali spoločnosti všetkých 

veľkostí a zo všetkých členských štátov a aby sa fond stal katalyzátorom pre otvorenie 

hodnotových reťazcov v Európskej únii. Súhlasím preto s názorom, že ak by do roku 2027 

čerpali z fondu prostriedky len 2 či 3 najväčšie európske obranné firmy, považovalo by sa to 

za zlyhanie. 

Tomu by sa malo priebežne zamedzovať jeho dôsledným vykonávaním. S vyvodzovaním 

záverov by sme však nemali čakať až do roku 2027. 

Každoročne vám budem predkladať správy o vykonávaní fondu, pričom uvediem, ako by sa 

v záujme riadneho vykonávania fondu mali zohľadniť skúsenosti získané pri vykonávaní 

dvoch predchádzajúcich programov. Preskúmanie fondu v polovici jeho trvania bude 

dôležitým medzníkom na zhodnotenie stavu a prípadne aj na odsúhlasenie nápravných 

opatrení. 
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ODDIEL 4/ PRIEMYSELNÁ POLITIKA 

Vo svojom poverovacom liste aj počas vypočutia ste opakovane potvrdili záväzok 

týkajúci sa dlhodobej stratégie pre priemyselnú budúcnosť Európy. Na silnejšiu 

priemyselnú politiku na úrovni EÚ čakáme už dlho. Vaše písomné a ústne odpovede sú 

však stále veľmi všeobecné, pokiaľ ide o prístup, konkrétne opatrenia a ich 

harmonogram. Nevidíme nič nové, vďaka čomu by sa veci tentokrát zmenili, ani nové 

opatrenia, ktoré plánujete zaviesť v rámci tejto stratégie. Nevidíme žiadnu koherentnú 

a jednotnú stratégiu, žiadny jednotný silný nástroj s cieľmi a spoločnými zámermi, 

ale len nesúrodú zbierku dobrých úmyslov. 

Domnievame sa, že vzhľadom na súčasné nástroje to nebude postačovať a programy 

budúceho VFR nebudú dostatočné. Na vypočutí odzneli len nekonkrétne zámery 

a obvyklý prístup (business as usual). Mali by ste spravovať široké portfólio a žiadame 

vás, aby ste sa vyjadrili konkrétnejšie. 

 

Preteky medzi hospodárskymi mocnosťami o dosiahnutie dominantného postavenia 

v technológiách a ich uplatňovaní pokračujú v nevídanom rozsahu. Ide o schopnosť Európy 

obstarávať a samostatne poskytovať rozhodujúce komponenty a služby. Riešenie týchto 

otázok si bude vyžadovať kolektívne verejné a súkromné úsilie vychádzajúce z európskych 

silných stránok a zamerané na zabezpečenie robustného európskeho priemyselného 

a technologického pokrytia kľúčových častí hodnotového reťazca. Komplexná dlhodobá 

stratégia pre priemyselnú budúcnosť Európy, ku ktorej budem prispievať, je zameraná na 

zabezpečenie pracovných miest a rastu vedúcich k transformácii na klimaticky neutrálny 

priemysel a zaisteniu našej technologickej suverenity, aj v digitálnej oblasti. Táto stratégia 

posilní náš technologický základ prostredníctvom cielených projektov v oblasti výskumu 

a inovácií, pričom zohľadní osobitné potreby MSP. 

 

Počas prvých šiestich mesiacov môjho mandátu venujem osobitné úsilie tomu, aby som sa 

stretla s Vami a Vašimi voličmi, aby som navštívila členské štáty, hlavné mestá a regióny 

a aby som komunikovala s vládami a národnými parlamentmi, ako aj so zainteresovanými 

stranami, podnikmi, pracovníkmi a spotrebiteľmi. Aktivujem všetky siete, štruktúry a fóra 

spolupráce. 

Keďže neexistuje žiaden zázračný liek na vyriešenie problémov, plne sa stotožňujem 

s potrebou jednotného prístupu, jasných cieľov a osobitného plánu a harmonogramu. 

Priemyselná stratégia musí zohľadňovať potrebu silného a odolného sociálneho trhového 

hospodárstva. K prioritám, ktoré budem obhajovať v kolégiu, patrí: 

 

 vytvorenie podporného regulačného rámca, 

 uľahčenie projektov strategického záujmu, 

 urýchlenie klimatickej neutrality nášho priemyslu, 

 uľahčenie digitálnej transformácie, 

 podporovanie kvalifikovanej pracovnej sily a 

 podporovanie sociálneho hospodárstva (économie sociale et solidaire). 
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1. Vytvorenie podporného regulačného rámca 

Predpokladom globálne konkurencieschopného priemyslu EÚ je hlboký a silný jednotný trh 

s tovarom a službami (fyzickými aj digitálnymi). (Viac informácií sa nachádza v mojej 

odpovedi o jednotnom trhu služieb). 

V rámci aktu o digitálnych službách aktualizujem naše pravidlá týkajúce sa celej škály 

rôznych digitálnych služieb s cieľom poskytnúť podnikom väčšiu právnu istotu a lepšie 

ochraňovať práva občanov a bezpečnosť na internete. 

 

Pokiaľ ide o umelú inteligenciu a údaje, budem pracovať na prístupe EÚ k novému 

horizontálnemu rámcu pre umelú inteligenciu vrátane jej etických dôsledkov, zabezpečím 

súlad s prebiehajúcim hodnotením legislatívneho rámca týkajúcim sa bezpečnosti výrobkov 

a právnych predpisov a zintenzívnim prácu na zlepšovaní prístupu k údajom v priemysle ako 

celku a v rámci jednotlivých sektorov, a dostupnosti údajov pre MSP. (Viac informácií sa 

nachádza v mojej odpovedi o umelej inteligencii). 

 

Budem pracovať na zabezpečení toho, aby náš rámec duševného vlastníctva stimuloval 

inovácie a aby práva duševného vlastníctva boli dostupnejšie pre MSP. V Európe máme silný 

systém duševného vlastníctva, musíme však urobiť ešte viac na zabezpečenie jeho súdržnosti, 

aby sme i) prekonali zostávajúcu fragmentáciu a upravili naše pravidlá; ii) uľahčili MSP 

využívanie duševného vlastníctva a iii) obmedzili falšovanie duševného vlastníctva. Budem sa 

zaoberať aj otázkami vyplývajúcimi z umelej inteligencie. 

 

Využijem potenciál verejného obstarávania s cieľom povzbudiť inovácie a urýchliť 

transformáciu na klimatickú neutralitu. S týmto zámerom zvážim aktualizáciu usmernení pre 

verejné obstarávanie inovačných riešení a začnem iniciatívu na podporu spolupráce medzi 

miestnymi, regionálnymi, ako aj odvetvovými verejnými obstarávateľmi v oblasti zeleného 

verejného obstarávania. (Viac informácií sa nachádza v mojej odpovedi o obehovom 

hospodárstve). 

 

Ako som povedala počas môjho vypočutia, Európa by mala byť otvorená, nie však bezzubá. 

Budem sa podieľať na práci mojich kolegov s cieľom obhajovať rovnaké podmienky pre náš 

priemysel a posilniť schopnosť Európy chrániť sa pred nekalými obchodnými praktikami. 

(Viac informácií sa nachádza v mojej odpovedi o vonkajších vzťahoch). 

 

2. Uľahčenie projektov strategického záujmu 

Technologická suverenita a vedúce postavenie priemyslu si často vyžadujú rozsiahle 

projekty strategického záujmu, ktoré presahujú hranice a zdroje jednej spoločnosti alebo 

členského štátu. Žiadny členský štát nie je sám schopný primerane reagovať na súčasné 

strategické výzvy, a to nielen pokiaľ ide o potrebné finančné zdroje, ale aj pokiaľ ide 

o schopnosť presadzovať európske alternatívy. Úspešné iniciatívy, napríklad mikroelektronika 
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a batérie, potvrdili, že je možné dosiahnuť zásadnú zmenu v konkurencieschopnosti, a to 

združovaním úsilia vyvinutého na úrovni priemyslu, členských štátov a na úrovni EÚ. 

Preto budem stavať na prístupe strategického fóra o dôležitých projektoch spoločného 

európskeho záujmu (IPCEI) a prostredníctvom príslušných partnerstiev v oblasti výskumu 

a inovácií, ako aj iných nástrojov zabezpečím mobilizáciu potrebných investícií do výskumu 

a inovácií v uvedených sektoroch. V prípade vhodných podmienok podporím vytvorenie 

ďalších dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, rámca štátnej pomoci, ktorý 

umožní rozsiahle inovatívne projekty vrátane priemyselného zavádzania s výraznými 

účinkami presahovania v celej Európe. 

Budem počúvať názory strategického fóra týkajúce sa regulačných aj neregulačných 

prekážok, ako aj faktorov umožňujúcich rozvoj strategických hodnotových reťazcov. 

Budem tiež podporovať nové priemyselné aliancie, napríklad existujúcu Alianciu pre plasty 

v obehovom hospodárstve a udržateľné batérie, aby sa odstránili prekážky a aby sa vytvorili 

vhodné predpoklady, či už v oblasti výskumu a vývoja, zručností, spolupráce MSP alebo 

noriem v strategických sektoroch. 

Okrem toho mobilizujem rozpočet EÚ plánovaný na digitalizáciu v budúcom VFR s cieľom 

povzbudiť obmedzený súbor projektov s veľkým vplyvom na podporu technologickej 

suverenity EÚ v oblastiach, ako vysokovýkonná a kvantová výpočtová technika, umelá 

inteligencia, kybernetická bezpečnosť a 5G. 

Programy navrhnuté Komisiou v ďalšom viacročnom finančnom rámci (VFR) poskytnú 

napokon významné finančné prostriedky na podporu silnej priemyselnej politiky. V návrhoch 

Komisie sa stanovuje 187 mld. EUR na výskum, inovácie, digitalizáciu, kozmický 

priestor, nízkouhlíkové hospodárstvo, MSP, strategické investície a jednotný trh, ako aj 

dodatočné finančné prostriedky v štrukturálnych fondoch a podpora pre kreatívny a obranný 

priemysel. S pomocou ostatných komisárov budem mať jedinečnú príležitosť inteligentne 

kombinovať programy EÚ, ktoré sa týkajú celých hodnotových reťazcov od základného 

výskumu po inovácie a ich zavádzanie vrátane infraštruktúry a zručností. Uvedomujem si 

napríklad potenciál vzájomného obohacovania medzi priemyslom a MSP a obranou, ako aj 

medzi oblasťou kozmického priestoru a digitalizáciou. 

 

3. Urýchlenie vzniku klimaticky neutrálneho a obehového priemyslu EÚ 

Okrem finančnej podpory nízkouhlíkových projektov navrhnem opatrenia na uľahčenie 

transformácie priemyslu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo s cieľom 

zabezpečiť, aby sa náš priemysel opieral o svoje vedúce postavenie v oblasti čistých 

technológií, využíval príležitosti na rast v medzinárodnom meradle a aby sa pri tom efektívne 

využívajúc zdroje sám transformoval. 
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Na základe aliancií stratégie pre plasty a pre udržateľné batérie vytvorím spojenectvá 

v ďalších hodnotových reťazcoch s cieľom urýchliť obehovosť a konkurencieschopnosť 

nášho priemyslu. (Viac informácií sa nachádza v mojej odpovedi o obehovom hospodárstve). 

 

Podporím transformáciu energeticky náročných priemyselných odvetví na klimatickú 

neutralitu pri zohľadnení smerov identifikovaných v oznámení Komisie pod názvom Čistá 

planéta pre všetkých. Budem sa opierať o hlavný plán transformácie priemyslu pre 

energeticky náročné priemyselné odvetvia. Zároveň zabezpečím, aby sa zaviedli centrá 

inovácií zamerané na čisté technológie s cieľom pomôcť spoločnostiam, najmä MSP, aby sa 

stali klimaticky neutrálnymi. 

 

4. Uľahčenie digitálnej transformácie 

V záujme umožnenia digitalizácie budú odvetvia, ako strojárstvo, stavebníctvo, kreatívny 

priemysel, módne alebo kozmetické výrobky, do veľkej miery využívať integrovaný prístup, 

v dôsledku čoho sa preskúmajú odvetvové právne predpisy a prispôsobia sa pre digitálny 

vek. S týmto zámerom začnem proces dôkladného preskúmania týchto odvetvových 

predpisov. 

Okrem toho by sa mohol začať rad odvetvových dialógov o „všetkých technológiách“ (v 

stavebníctve, v oblasti módy, cestovného ruchu atď.). Cieľom bude spolupráca so všetkými 

zainteresovanými stranami na vytvorení súboru konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu všetkým 

kľúčovým odvetviam hospodárstva EÚ, aby sa transformovali a využívali digitalizáciu. 

Verejní obstarávatelia sa v tejto súvislosti musia stať kľúčovými partnermi, pretože ich 

spoločná váha môže zmeniť trh najmä v odvetviach, v ktorých sú hlavnými kupujúcimi, ako 

je elektronické zdravotníctvo, inteligentná verejná doprava alebo inteligentné verejné budovy. 

Zároveň zabezpečím, aby sa zaviedli špecializované centrá digitálnych inovácií. Centrá 

inovácií sú osvedčeným nástrojom, ktorý pomáha spoločnostiam, najmä MSP, v prístupe 

k najmodernejším digitálnym technológiám. V súčasnosti však majú často veľmi široký záber 

a zaoberajú sa spoločnosťami vo všeobecnosti. Musíme osloviť celú škálu spoločností 

a sektorov, nielen tých, ktorí sú priekopníkmi, aby digitálne technológie mohli prejaviť svoj 

úplný transformačný a bohatstvo produkujúci potenciál. 

 

5. Podporovanie kvalifikovanej pracovnej sily 

Naša priemyselná stratégia musí zabezpečiť, aby nikto nezostal bokom a aby naše spoločnosti 

mali prístup k najlepším uchádzačom s najlepšími zručnosťami na svete. Je naliehavo 

potrebné zvyšovať kvalifikáciu a rekvalifikovať pracovnú silu vo veľkom rozsahu. Komisia 

prijme iniciatívy, ktoré podporia a doplnia národné stratégie, ako aj úsilie priemyslu. Budem 

spolupracovať s dezignovanou komisárkou pre inovácie a mládež a s dezignovaným 

komisárom pre pracovné miesta na rozvoji zručností, ktoré sú potrebné na dvojitú 

transformáciu (digitálnu i ekologickú). Potreby v oblasti zručností, teda základné a pokročilé 

zručnosti, sa musia identifikovať v súčinnosti s priemyslom na základe prístupu založeného 

na dopyte. 
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6. Podporovanie sociálneho hospodárstva (économie sociale et solidaire) 

Podporím rozvoj dynamického sociálneho hospodárstva. Predstavuje 2 milióny podnikov 

a 10 % HDP. Sú veľmi rôznorodé: družstvá, združenia, nadácie alebo sociálni podnikatelia, 

vzájomné spoločnosti. Tieto podniky sú nevyhnutné pre súdržnosť, pretože sa zameriavajú na 

sociálnu návratnosť investícií prostredníctvom poskytovania služieb svojim členom, 

miestnemu obyvateľstvu a spotrebiteľom. Navrhnem dezignovanému komisárovi Schmitovi, 

aby sme spolu zorganizovali fórum na vysokej úrovni s cieľom zhodnotiť situáciu v tomto 

sektore so zreteľom na vývoj konkrétnych opatrení. Okrem toho navrhnem mechanizmy, a to 

najmä v kontexte novej stratégie pre MSP, s cieľom dodať sociálnemu hospodárstvu nové 

ambície s tromi prioritnými témami týkajúcimi sa mládeže, environmentálnej transformácie 

a územného rozvoja. 

Nie sme schopní predvídať celý technologický a geopolitický vývoj v budúcich piatich 

rokoch. Zabezpečím preto, aby naša spoločná priemyselná stratégia bola taká agilná, aby sme 

ju mohli prispôsobiť nepredvídaným zmenám. 

 

Ako zabezpečíte, aby bola nová priemyselná stratégia úplne v súlade s cieľom dosiahnuť 

uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a teda v súlade s prechodom na uhlíkovú neutralitu? 

Budete trvať na tom, aby bola stanovená priemyselná agenda, čiže program v oblasti 

priemyslu s jasnými cieľmi a časovým harmonogramom, rovnako ako to bolo 

v predchádzajúcom období v prípade digitálnej agendy? Ako plánujete zapojiť 

priemysel a podporiť jeho aktívnu úlohu? Aký máte názor na zavedenie fiškálnych 

stimulov pre tie priemyselné odvetvia, ktoré majú v tomto procese vedúcu úlohu? 

 

Nová priemyselná stratégia pôjde ruka v ruke s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do 

roku 2050, s jasnými míľnikmi na rok 2030. 

 

Podporím prechod energeticky náročných priemyselných odvetví ku klimatickej neutralite 

vychádzajúc z možností identifikovaných v oznámení Komisie pod názvom Čistá planéta pre 

všetkých a nadviažem na hlavný plán transformácie priemyslu pre energeticky náročné 

priemyselné odvetvia. Uverejní sa koncom októbra 2019 a ja vám predstavím jeho závery, 

aby sme si vymenili názory na následné opatrenia. Prístup energeticky náročných odvetví 

k čistej energii v dostatočnom množstve a za dostupné ceny má napríklad zásadný význam 

pre ich transformáciu. Preto v spolupráci s komisárkou pre energetiku a s podpredsedom 

zodpovedným za Európsky ekologický dohovor zintenzívnim úsilie o rozvoj nových 

technológií, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a prípadne aj infraštruktúry potrebnej 

na ich dopravu a skladovanie, a to buď združovaním finančných prostriedkov EÚ alebo 

v spolupráci s členskými štátmi. Tým sa upevní aj úloha globálneho vedúceho postavenia EÚ 

ako poskytovateľa nových integrovaných riešení v oblasti čistej energie. 

 

Ambíciou budúcej Komisie je dosiahnuť spravodlivú transformáciu pre všetkých. Je to zvlášť 

dôležité pre regióny, v ktorých sa nachádzajú energeticky náročné priemyselné podniky. 

Osobitnú pozornosť venujem podpore opatrení na zabezpečenie rekvalifikácie a zvyšovania 
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kvalifikácie pracovnej sily s cieľom pomôcť jej prispôsobiť sa zmene a podporiť regiónov 

s vysokými emisiami uhlíka v transformácii. Na tento účel budem spolupracovať 

s dezignovanou komisárkou Gabrielovou, dezignovaným komisárom Schmitom 

a dezignovanou komisárkou Ferreirovou. Na prispôsobenie pracovnej sily budú mať zásadný 

vplyv ekologické a digitálne zručnosti a zmena zručností. 

 

Okrem toho s komisárom pre životné prostredie a oceány navrhnem opatrenia na stimulovanie 

rozvoja trhov s udržateľnými priemyselnými výrobkami, najmä prostredníctvom zavedenia 

druhého akčného plánu pre obehové hospodárstvo. V snahe zvýšiť obehovosť v odvetví 

stavebníctva budem spolupracovať s členskými štátmi s cieľom povzbudiť modernizáciu 

a udržateľnosť (existujúceho i nového) zastavaného prostredia, ako aj jeho odolnosť 

a adaptabilitu spolu s prístupom na základe životného cyklu. 

Dosiahnutie našich cieľov v oblasti dekarbonizácie pri zachovaní našej 

konkurencieschopnosti v priemysle bude znamenať preskúmanie potrebného regulačného 

rámca, ktorý nám umožní lepšie posúdiť a podporiť dezignovaného komisára pre životné 

prostredie a oceány pri monitorovaní environmentálneho a sociálneho výkonu výrobkov, ale 

aj služieb a organizácií v celom ich dodávateľskom reťazci. (Viac informácií sa nachádza 

v mojej odpovedi na ďalšiu otázku). 

Budem spolupracovať s priemyslom a členskými štátmi na dôležitých projektoch spoločného 

európskeho záujmu v oblasti vodíkových technológií a systémov a pokračovať v práci 

týkajúcej sa priemyslu s nízkymi emisiami CO2 smerom ku koordinovaným rozsiahlym 

investíciám. 

S cieľom zabezpečiť, aby sa do tohto procesu zapojil priemysel, budem sa naďalej spoliehať 

na také expertné skupiny na vysokej úrovni, ako je skupina pre energeticky náročné odvetvia. 

Som pripravená v prípade potreby vytvoriť nové pracovné skupiny a v tejto súvislosti budem 

počúvať vaše návrhy. 

 

Pozrime sa na energeticky náročné priemyselné odvetvia (napr. na výrobu hliníka, ocele, 

keramiky, cementu atď.). Podľa vašich slov je pre Európu najväčšou výzvou dosiahnuť, 

aby sa do roku 2050 stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete, čo môžeme 

podporiť. Hrozí však, že kým my budeme zavádzať uhlíkovú neutrálnosť, naše 

priemyselné odvetvia sa rozhodnú odsťahovať mimo Európy, aby mohli znečisťovať 

a vypúšťať CO2 bez akýchkoľvek záväzkov týkajúcich sa dodržiavania prísnych 

environmentálnych a sociálnych noriem. Ako plánujete podporiť tieto odvetvia pri 

procese dekarbonizácie a ako zatraktívnite dekarbonizáciu pre príslušné odvetvia? 

 

Energeticky náročné priemyselné odvetvia chcú zostať v Európe – majú ambíciu stať sa 

čistejšími, dekarbonizovať svoje výrobné procesy, dodávať nízkouhlíkové výrobky, využívať 

nízkouhlíkové technológie a viesť k transformácii tým, že budú pomáhať iným sektorom pri 

dekarbonizácii pomocou svojich čistých výrobkov ako vstupov. Zaväzujem sa, že im budem 

pomáhať v ich úsilí. 
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Jedenásť energeticky náročných priemyselných odvetví, t. j. výroba hliníka, ocele, keramiky, 

cementu a iné odvetvia už v rámci skupiny na vysokej úrovni pre energeticky náročné 

odvetvia spolupracujú na príprave spoločného hlavného plánu priemyselnej transformácie, 

ktorý sa čoskoro uverejní, a o ktorého záveroch a odporúčaniach budeme diskutovať po jeho 

uverejnení. Nemali by sme zabúdať ani na odvetvie IKT. Digitalizácia má potenciál výrazne 

znížiť spotrebu energie a emisie skleníkových plynov v mnohých sektoroch, od precízneho 

poľnohospodárstva po prepojenú dopravu. IKT je zároveň jedným z mála odvetví, v ktorých 

dochádza k neustálemu rastu súvisiacich emisií skleníkových plynov. Ak sa táto otázka 

nebude náležite riešiť, energetické potreby a environmentálny vplyv IKT sa pravdepodobne 

rýchlo zvýšia a stanú sa významnou prekážkou pri dosahovaní cieľov Európskeho 

ekologického dohovoru. 

 

Preto je potrebné riešiť túto otázku v rámci troch hlavných oblastí: vytvorenie trhov 

s výrobkami pre klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo; vypracovanie klimaticky 

neutrálnych riešení a financovanie ich využívania a prístup k potrebným zdrojom a ich 

zavádzanie. Na riešenie týchto priorít potrebujeme väčšiu súdržnosť medzi politikami EÚ, 

lepšie zosúladenie iniciatív na úrovni EÚ, vnútroštátnej a regionálnej úrovni, ako aj spoločné 

úsilie vo verejnom aj v súkromnom sektore. 

 

Vzhľadom na význam obehového hospodárstva pre úspešný prechod ku klimatickej neutralite 

energeticky náročných priemyselných odvetví bude potrebné, aby iniciatívy, ktoré sa 

predpokladajú v rámci politiky obehového hospodárstva, a to najmä spustenie druhého 

akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo (ako uvádzam v predchádzajúcej odpovedi), 

prispievali k tomuto cieľu a zohľadňovali ho. 

 

Bude si to vyžadovať mnoho opatrení, ktorými sa vytvorí správny regulačný a finančný 

rámec, aby energeticky náročné priemyselné odvetvia zostali v Európe a nestratili 

konkurencieschopnosť. 

Pokiaľ ide napríklad o regulačný rámec, musíme venovať pozornosť predovšetkým tomu, ako 

čo najlepšie vypracovať metodiku posudzovania životného cyklu viazaných emisií 

skleníkových plynov a využiť opatrenia na strane ponuky a dopytu na vytvorenie trhu 

s ekologicky čistými výrobkami. Okrem toho navrhnem vypracovať normy upravujúce 

nízkouhlíkové výrobky a na podnietenie dopytu po nich budem využívať verejné 

obstarávanie. Plánujem úzku spoluprácu s kolegami s cieľom čo najlepšie využívať 

mechanizmus stanovovania cien uhlíka v záujme splnenia našich cieľov v oblasti klímy 

a konkurencieschopnosti. 

Čo sa týka finančnej podpory, v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch bude potrebné, 

aby EÚ zabezpečila financovanie zavádzania technológií s využitím rámca pre dôležité 

projekty spoločného európskeho záujmu, pokiaľ budú splnené podmienky (ako uvádzam 

v predchádzajúcej odpovedi). 
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Budem podporovať energeticky náročné priemyselné odvetvia, aby vyvíjali vyspelé 

technológie prostredníctvom partnerstiev a financovaním rozsiahlych projektov. Niektoré 

z nich už poznáme (napr. náhradu koksovateľného čierneho uhlia vodíkom pri výrobe ocele, 

vysokovýkonnú výpočtovú techniku, umelú inteligenciu a robotiku), ďalšie sú zatiaľ veľkou 

neznámou. Ich zavádzanie a s tým súvisiace spoločenské zmeny budeme podporovať 

pomocou inovačného fondu, programov Digitálna Európa a InvestEU a pomocou 

regionálnych fondov. Takisto potrebujeme rozvinúť infraštruktúru na prenos čistej elektrickej 

energie, nízkouhlíkových palív a priemyselných surovín, napríklad vodíka, metánu a uhlíka. 

 

Zároveň navrhnem intenzívnejšie využívať to, čo sme začali vytvárať s centrami digitálnych 

inovácií, aby firmy z celej EÚ – bez ohľadu na to, kde sídlia – mali jednoduchý prístup 

k najnovším technológiám vo svojich regiónoch a mohli tak skvalitňovať svoje výrobky, 

maximalizovať efektívnosť využívania zdrojov vo svojich procesoch a prispôsobiť sa novým 

obchodným modelom. 

 

Energeticky náročným priemyselným odvetviam pomôžem zabezpečiť suroviny potrebné na 

ekologické technológie a infraštruktúru vykonávaním aktívnej európskej hospodárskej 

diplomacie a v spolupráci s členskými štátmi, aby sa ich v Európe čoraz viac vyrábalo, 

spracovávalo, recyklovalo a opätovne využívalo, pričom však budú dodržané vysoké 

environmentálne a sociálne normy. 

 

V neposlednom rade je potrebné, aby sme monitorovali pokrok jednotlivých odvetví a včasné 

vytvorenie prostredia priaznivého pre realizáciu politiky. Potrebujeme na to analytický 

a riadiaci rámec, v ktorom budú spoločne pôsobiť priemyselné odvetvia, sektor energetiky, 

spracovania odpadu a infraštruktúry, členské štáty, Komisia a občianska spoločnosť. Bude mi 

potešením pravidelne vás informovať o zisteniach tohto monitorovacieho strediska 

a diskutovať o nich. 

 

Na vypočutí ste viackrát spomenuli MSP. Na ich príspevku k európskemu hospodárstvu 

sa všetci zhodneme. Ste však pripravená prepracovať iniciatívu pre MSP, tzv. Small 

Business Act? 

 

Desať zásad uvedených v iniciatíve Small Business Act treba podľa môjho názoru 

aktualizovať tak, aby sa zohľadnili nové výzvy, ktorým MSP čelia, ako sú napríklad 

digitalizácia a udržateľnosť. 

Predloženie účinných opatrení si v súlade s mojím celkovým prístupom bude vyžadovať 

pragmatický prístup zdola nahor vychádzajúci z konzultácií so všetkými príslušnými aktérmi 

– samozrejme, vrátane Európskeho parlamentu. V tomto úsilí by ma mal podporovať nový 

vyslanec pre MSP. 

Stratégia pre MSP, ktorú budeme spoločne budovať, by sa mala zameriavať najmä na: 

 

i) znižovanie regulačných a administratívnych prekážok; 
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ii) boj proti oneskoreným platbám; 

iii) zlepšenie prístupu MSP k financiám; 

iv) zabezpečenie, aby v predpisoch týkajúcich sa jednotného trhu boli zohľadnené 

špecifiká MSP; 

v) využitie vhodných sietí a programov s cieľom poskytnúť MSP potrebné zručnosti 

a podporu vzhľadom na nové výzvy. 

Podrobnejšie som sa vyjadrila v odpovedi na predchádzajúcu otázku o osobitných 

opatreniach, ktoré plánujem prijať s cieľom riešiť ťažkosti, ktorým čelia MSP. 

 

Prijmete legislatívne opatrenia potrebné na vytvorenie väčšieho európskeho trhu 

so sieťami, najmä v oblasti regulácie telekomunikácií a digitálnej infraštruktúry, ktoré 

sú značne rozdrobené, s konkrétnymi opatreniami na zabránenie zneužívaniu 

spotrebiteľov (t. j. regulácia roamingu) a zlyhaniam trhu (vidiecke oblasti, ktoré nie sú 

pokryté vysokorýchlostnými sieťami)? 

 

Zrušenie roamingových poplatkov, ku ktorému veľkou mierou prispel aj Európsky parlament, 

platí od 15. júna 2017. Patrí medzi 20 opatrení EÚ, ktoré Európania najviac oceňujú. 

Využívanie dát v roamingu v EÚ bolo v lete 2018 až 12-násobne vyššie v porovnaní s letom 

pred zrušením roamingových poplatkov. Podniknem potrebné kroky vrátane legislatívnych, 

aby Európania naďalej využívali roaming bez príplatkov aj v nasledujúcich rokoch a aby 

veľkoobchodné trhy fungovali dobre. Do 15. decembra tohto roka predložím Európskemu 

parlamentu a Rade správu o preskúmaní, v ktorej vyhodnotím uplatňovanie tohto opatrenia – 

roamingu za vnútroštátne ceny – za posledné dva roky. Z predbežnej správy Komisie 

z minulého roka, ako aj z nedávneho stanoviska Orgánu európskych regulátorov pre 

elektronické komunikácie (BEREC) vyplynul záver, že systém roamingu za vnútroštátne ceny 

funguje dobre, ale niektoré oblasti stále možno vylepšiť. 

 

Zaväzujem sa dosiahnuť ciele gigabitovej spoločnosti na rok 2025 a splniť akčný plán 5G. To 

napríklad znamená, že všetky domácnosti vrátane vidieckych oblastí by mali mať prístup 

k pripojeniu rýchlosťou minimálne 100 megabitov za sekundu, pričom možno dosiahnuť až 

gigabitové rýchlosti. Zároveň si uvedomujem, že v Európe ešte stále existujú určité (prevažne 

vidiecke) oblasti, v ktorých chýba aj základné pevné alebo mobilné pripojenie. Mojou 

najvyššou prioritou bude riešiť naliehavú otázku digitálnej priepasti. 

 

Európsky parlament a Rada vlani prijali európsky kódex elektronickej komunikácie, ktorým 

sa stanovuje nový regulačný rámec na stimulovanie konkurenčných investícií do novej 

digitálnej infraštruktúry – optických sietí aj sietí 5G, čím sa zlepší pripojiteľnosť pre všetkých 

Európanov. Kódex obsahuje veľmi špecifické opatrenia na dosiahnutie tohto cieľa. 

Vďaka odhodlaniu Európskeho parlamentu zahŕňa aj univerzálne právo na cenovo dostupnú 

a primeranú službu širokopásmového prístupu k internetu. V prípadoch, keď nepostačujú 

riešenia poskytované trhom, by ho mali zaručovať členské štáty. Kódex posúva jednotný trh 

smerom k vysokej miere harmonizácie pravidiel ochrany koncového používateľa vrátane 
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opatrení, vďaka ktorým sa pre všetkých občanov významne zlepšuje prístup záchranných 

zložiek na akékoľvek miesto. 

 

Mojou prioritou je zabezpečiť správne a včasné uplatňovanie kódexu. Komisia zabezpečí, aby 

sa plne dodržiavali harmonogramy predkladania všetkých delegujúcich a vykonávacích 

opatrení. Som odhodlaná úzko spolupracovať s členskými štátmi a orgánom BEREC na 

zaistení tohto cieľa. V prípade oneskorenej transpozície – celkovej alebo čiastočnej – 

nebudem váhať podniknúť kroky vrátane vymáhania peňažných sankcií od členských štátov. 

 

Hlavným určujúcim faktorom investície do infraštruktúry sú náklady. Až 80 % nákladov na 

zavádzanie optických sietí súvisí so stavebnými prácami (výkopy, pokladanie káblovodov 

a pod.). Neprestanem hľadať spôsoby, ako odstrániť prekážky a zamedziť fragmentácii 

zavádzania širokopásmovej infraštruktúry a ako znížiť náklady na investície do sietí s veľmi 

vysokou kapacitou. 

 

Z tohto dôvodu chcem počas tohto mandátu aktualizovať smernicu o znižovaní nákladov na 

širokopásmové pripojenie s cieľom zmierniť nepotrebnú a nákladnú administratívnu záťaž, 

ktorá môže výrazne odrádzať od zavádzania sietí a spôsobovať oneskorenie. Súčasné 

opatrenie treba ďalej vylepšiť tak, že ešte viac zjednodušíme povolenia a postupy alebo 

zvýšime pružnosť inžinierskych prác zlepšením koordinácie s inými infraštruktúrami (cesty, 

energetika a pod.). Môže ísť o veľkú príležitosť, ako novými právnymi predpismi znížiť 

celkovú administratívnu záťaž v sektore. 

Internet vecí predstavuje ďalší krok smerom k digitalizácii našej spoločnosti a hospodárstva, 

keď predmety a ľudia budú prepojení komunikačnými sieťami, pričom budú vysielať 

informáciu o svojom stave alebo okolí. Internet vecí prinesie nové regulačné výzvy. Budem 

pokračovať v preskúmavaní existujúceho regulačného rámca a v prípade potreby navrhnem 

opatrenia, ktoré zamedzia fragmentácii európskeho trhu v tejto oblasti. 

 

Komisia vlani takisto navrhla priamu podporu EÚ vo výške troch miliárd eur pre oblasti, 

v ktorých potrebné investície nedokážu zabezpečiť samotní účastníci trhu. Ide o digitálny 

program Nástroj na prepájanie Európy (NPE Digitálne technológie). Budem tvrdo bojovať, aj 

s podporou Európskeho parlamentu, za zachovanie tohto dôležitého investičného krytia vo 

viacročnom finančnom rámci. NPE Digitálne technológie rozšíri veľmi úspešný program 

WiFi4EU tak, aby pripojiteľnosť financovaná zo zdrojov EÚ mohla naďalej siahať až do 

samého stredu najvzdialenejších komunít v Európe. Jeho prostredníctvom možno podporiť aj 

nové finančné nástroje, napríklad investičný fond pre širokopásmové pripojenie v rámci NPE, 

ktorý začal investovať do miestnych projektov budovania optických sietí. 

 

Len tieto priame opatrenia EÚ však nestačia. Aj členské štáty môžu využiť časť svojich 

prostriedkov pridelených v rámci európskych štrukturálnych fondov v prípade oblastí so 

závažným zlyhaním trhu. Spoločne s členskými štátmi a príslušnými kolegami z Komisie 

budem pracovať na zabezpečení rozvoja infraštruktúry, a to najmä v prípadoch, keď samotný 

trh nedokáže priniesť výsledky. 
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ODDIEL 5/ VONKAJŠIE ASPEKTY 

Vo vypočutí ste správne poukázali na to, že vnútorný a vonkajší trh sú dve strany jednej 

mince. Zrevidujete spolu s kolegom zodpovedným za vonkajší trh usmernenia o štátnej 

pomoci s cieľom posilniť podporu našich priemyselných odvetví? Predsedníčka von der 

Leyenová navrhuje sociálne a environmentálne zdaňovanie na vonkajších hraniciach 

EÚ, ktoré ste počas nášho vypočutia podporili aj vy. Aké konkrétne opatrenia prijmete 

vy a Komisia na boj proti hospodárskej súťaži založenej na nespravodlivých pracovných 

a environmentálnych podmienkach a na nedodržiavaní noriem MOP alebo Parížskej 

dohody? Nedávno sa pri rozhodnutí WTO v prospech zavedenia daní zo strany USA 

ukázalo, že v rámci WTO existuje priestor na rokovania. Aké protiopatrenia prijmete 

proti nekalej súťaži zo strany USA v rámci WTO? 

 

Jednotný trh je najvyššia devíza, akou Európa disponuje pri presadzovaní našich záujmov vo 

svete. Spája takmer 500 miliónov spotrebiteľov a 22 miliónov podnikov. 

Hospodárska súťaž na jednotnom trhu podporuje excelentnosť. Som presvedčená, že najlepšia 

ochrana je práve excelentnosť. Jednotný trh podporuje inovácie, a tým aj produktivitu 

a udržiava nízke ceny v prospech spotrebiteľov. Patrí medzi politiky EÚ, vďaka ktorým má 

EÚ silný globálny vplyv. Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek 

posúdi a preskúma európske pravidlá v oblasti hospodárskej súťaže vrátane pravidiel 

a usmernení týkajúcich sa štátnej pomoci, aby politika a pravidlá hospodárskej súťaže EÚ 

zodpovedali modernej ekonomike. 

V prípade zlyhaní trhu možno aplikovať pravidlá štátnej pomoci. Napríklad spomínaný rámec 

štátnej pomoci pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu je dôležitý z hľadiska 

posilnenia európskych reťazcov pridanej hodnoty, keď žiadny členský štát ani výrobné 

odvetvie nedokáže konať samostatne a keď ide o spoločný európsky záujem. V roku 2018 

Komisia schválila pomoc vo výške 1,75 miliardy EUR na projekt z odvetvia 

mikroelektroniky, ktorý spoločne navrhli a oznámili štyri členské štáty (Taliansko, 

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo). Celkové investície sa odhadujú na takmer 8 

miliárd EUR, z čoho vidno, že táto pomoc priniesla aj dodatočných 6 miliárd EUR 

súkromných investícií, ktoré by inak nevznikli. 

V prípade splnenia podmienok podporím rozvoj nových dôležitých projektov spoločného 

európskeho záujmu s cieľom posilniť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. 

Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, jednotný trh je naším najsilnejším nástrojom na podporu 

európskych záujmov vo svete. EÚ vždy podporovala a naďalej bude výrazne podporovať 

multilaterálny systém založený na pravidlách. 

Aby sme mohli formovať celosvetové pravidlá podľa našich základných hodnôt a podporovať 

naše podniky, je nevyhnutné, aby EÚ bola schopná stanovovať globálne normy. Typickým 

príkladom je úspech digitálneho jednotného trhu: formuje globálne pravidlá, počínajúc 

všeobecným nariadením o ochrane údajov až po certifikáciu kybernetickej bezpečnosti alebo 
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pravidlá upravujúce vzťahy medzi platformami a podnikmi. Tento prístup by sa preto mal 

ďalej rozvíjať aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti umelej inteligencie. 

 

Schopnosť stanovovať globálne normy sa ďalej posilňuje prostredníctvom dohôd, ktoré sme 

uzavreli s našimi najbližšími partnermi vo svete, napríklad s Japonskom, Kanadou alebo 

Singapurom. Tieto obchodné dohody zahŕňajú aj dialógy o regulácii, ktoré sú kľúčové pre 

ďalšie zosúladenie regulačného rámca našich partnerov s naším rámcom. Tejto práci sa 

budem venovať aj na základe môjho portfólia. 

Avšak nie vždy sa tým zaručia rovnaké podmienky. Najvyššou prioritou v tejto súvislosti 

bude viesť reformu Svetovej obchodnej organizácie (najmä v otázkach dotácií, núteného 

presunu technológií a urovnávania sporov), za ktorú nesie priamu zodpovednosť komisár pre 

obchod. Mali by sme sa usilovať o vytvorenie rovnakých podmienok na celosvetovej úrovni 

a aplikáciu našich nástrojov, ak to tak nie je. Mali by sme byť otvorení, ale nie bezmocní. 

Zvolená predsedníčka apeluje na to, aby sme venovali viac pozornosti vykonávaniu 

a presadzovaniu našich preferenčných obchodných dohôd. Budem úzko spolupracovať 

s komisármi pre obchod a pracovné miesta, aby bolo zaručené, že naše obchodné nástroje 

používame na podporu udržateľného rozvoja, a to dodržiavajúc vysoké environmentálne 

a pracovnoprávne normy zakotvené v dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP) 

a Parížskej dohode. Okrem toho komisár pre hospodárstvo bude pracovať na zavedení 

mechanizmu hraničnej dane z uhlíka s cieľom zabrániť úniku uhlíka, a to v súlade 

s pravidlami WTO. 

Neprestanem tlačiť na spravodlivú hospodársku súťaž a rovnaké podmienky pri verejných 

obstarávaniach v kontexte globálnej dohody WTO o verejnom obstarávaní. Ak však rovnaké 

podmienky neexistujú, nemali by sme sa báť použiť naše nástroje. Možno napríklad vylúčiť 

zahraničných uchádzačov z krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohody GPA. Okrem 

toho je osobitne dôležité, aby verejní obstarávatelia zabezpečili, že uchádzači z tretích krajín 

spĺňajú naše environmentálne, klimatické a sociálne normy bez ohľadu na právny režim 

uplatniteľný v ich krajine. 

EÚ získava veľa výhod zo zahraničných investícií, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v našom 

hospodárstve. V posledných rokoch sme však zaznamenali zvýšenie investícií v našich 

strategických sektoroch. Čína spustila priemyselnú stratégiu zameranú na odstránenie 

technologickej priepasti medzi EÚ a USA. Zahŕňa štátne investície vo výške desiatok miliárd 

dolárov na zabezpečenie celkových investícií v sume 100 až 150 miliárd USD zo všetkých 

zdrojov vrátane štátnych podnikov so strategickými technológiami, napríklad polovodičmi. 

Z nedávnych správ vyplýva, že približne 30 % akvizícií startupov z EÚ a polovicu zmluvnej 

hodnoty prinášajú spoločnosti z USA. S komisárom pre obchod budem úzko spolupracovať 

na vykonávaní nariadenia o priamych zahraničných investíciách (PZI), ktoré nadobudne 

účinnosť v októbri 2020. V nariadení sa uvádzajú príslušné oblasti preverovania, a to 

konkrétne kritická digitálna infraštruktúra a technológie (napríklad telekomunikácie, 

kybernetika, umelá inteligencia a polovodiče).  
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ODDIEL 6/ DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE 

Hoci všetci komisári sú povinní dodržiavať zákony a chrániť základné práva ľudí, 

výber automatizovaných filtrov obsahu ako nástroja na presadzovanie niektorých 

právnych ustanovení bolo podrobené kritike ako porušenie základných práv. Ako 

zabezpečíte, aby sa v rámci nového DSA (aktu o digitálnych službách) rešpektovali 

základné práva bez toho, aby boli online platformy povinné monitorovať obsah, a aby sa 

zároveň zachovávala zásada krajiny pôvodu, ktorá má kľúčový význam pre 

poskytovanie cezhraničných služieb európskymi spoločnosťami? 

 

Európska komisia je – rovnako ako členské štáty – viazaná Chartou základných práv EÚ. 

Predovšetkým treba dodržiavať slobodu prejavu. Internet musí naďalej zostať neobmedzený 

a otvorený. 

Nemôžeme však ignorovať rastúci objem nezákonných činností na internete. Napríklad 

v správe Komisie OSN pre širokopásmové technológie z októbra 2019 sa uvádza, že počet 

nezákonných fotografií a videí, ktoré potvrdili internetové horúce linky združené v sieti 

INHOPE, sa v rokoch 2016 až 2018 zvýšil o 83 %. 

Odporúčanie Komisie z roku 2018 o opatreniach, ktoré majú platformy prijať na účinný boj 

proti nezákonnému obsahu na internete,1 ide správnym smerom, keďže posilňuje postavenie 

používateľov. Súčasná Komisia prijala dôležité kroky na riešenie niekoľkých 

najnaliehavejších problémov, a to v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb (o čom 

podrobnejšie hovorím ďalej), v súvislosti s autorským právom a tiež svojím návrhom 

nariadenia o teroristickom obsahu na internete. Akt o digitálnych službách nemá slúžiť na 

opätovné otvorenie tejto diskusie. Mal by uvedené pravidlá dopĺňať a pokrývať celé spektrum 

digitálnych služieb, od klasickej infraštruktúry internetu až po služby sociálnych médií. 

Členské štáty začali v tejto oblasti prijímať vnútroštátne právne predpisy, a preto bude možno 

potrebné riešiť fragmentáciu právnej úpravy na jednotnom trhu. 

Pri príprave aktu o digitálnych službách mám v úmysle preskúmať potrebu jasnejších 

a harmonizovaných postupov nahlasovania nezákonného obsahu a boja proti nemu, ako aj 

potrebu prísnejších podmienok pre online platformy, pokiaľ ide o transparentnosť ich činností 

moderovania obsahu. 

Budeme musieť dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi jednotlivými dotknutými právami 

a záujmami. Pri posudzovaní potreby nových pravidiel sa budem snažiť o to, aby bol 

zachovaný zákaz ukladania všeobecných povinností monitorovania (v článku 15 smernice 

o elektronickom obchode), ako jeden z pilierov ochrany základných práv na internete. 

Nemôžeme pripustiť plošné alebo všeobecné monitorovanie internetu a dohľad nad ním. 

                                                 
1 C(2018) 1177 final. 
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Okrem toho, aby som umožnila našim viac ako 10 000 európskym startupom pôsobiacim 

v oblasti digitálnych služieb plne využívať výhody digitálneho jednotného trhu, mám 

v úmysle preskúmať potrebu jasnejších a harmonizovanejších pravidiel pri súčasnom 

zachovaní základných zásad smernice. V tejto súvislosti sa bude naďalej uplatňovať zásada 

krajiny pôvodu stanovená v smernici o elektronickom obchode. Musíme zaistiť účinnejšie 

presadzovanie a lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými orgánmi, ktoré v tejto oblasti pôsobia. 

Pri príprave aktu o digitálnych službách uskutočníme rozsiahly proces konzultácií 

a zhromažďovania faktov, do ktorého v značnej miere zapojíme občiansku spoločnosť, 

orgány jednotlivých štátov, podniky a akademickú obec, a vykonáme posúdenie vplyvu na 

základné práva. Budem úzko spolupracovať s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu 

pripravenú na digitálny vek, aby sme stanovili presný rozsah pôsobnosti aktu o digitálnych 

službách a opatrenia, ktoré bude zahŕňať. 
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ODDIEL 7/ DIESELGATE 

Znečistenie ovzdušia je najväčším environmentálnym rizikom pre verejné zdravie 

v Európe a spôsobuje 500 000 predčasných úmrtí ročne. EÚ sa zjavne nedarí túto krízu 

riešiť, ako zdôraznil Európsky dvor audítorov. Štyri roky po škandále Dieselgate sa 

členské štáty stále stavajú zdráhavo k povinným stiahnutiam vozidiel od používateľov. 

V dôsledku toho je na cestách naďalej približne 51 miliónov znečisťujúcich dieselových 

vozidiel. Európska komisia zároveň predložila návrh na zmenu nariadenia č. 715/2007 

s cieľom opätovne zaviesť faktory zhody týkajúce sa emisií pri skutočnej jazde, ktoré 

Európsky súdny dvor v decembri 2018 zrušil, čím by sa výrobcom naďalej umožňovalo 

uvádzať na trh EÚ vozidlá vypúšťajúce až 2,1-krát viac emisií NOx, ako stanovuje 

nariadenie Euro 6. Keď v septembri 2020 nadobudne účinnosť nový rámec typového 

schvaľovania, budete mať ako komisárka právomoc vykonávať skúšky a kontroly 

vozidiel na overenie súladu s predpismi, iniciovať stiahnutia vozidiel od používateľov 

v celej EÚ a ukladať výrobcom vozidiel správne pokuty až do výšky 30 000 EUR za 

každé nevyhovujúce vozidlo. 

Zaväzujete sa plne využívať túto novú právomoc a vyčleniť primerané prostriedky na 

vykonávanie nezávislých skúšok EÚ, čo sa týka všetkých vozidiel, v prípade ktorých 

existuje podozrenie, že sú vybavené rušiacimi zariadeniami, vrátane tých, ktoré sú 

vybavené motormi EA 288, a to najneskôr do konca roka 2020? Vzhľadom na rozsudok 

Európskeho súdneho dvora, v ktorom sa uvádza, že aj ak sa uplatní konečný faktor 

zhody, „po skúške emisií pri skutočnej jazde nemožno určiť, či skúšané vozidlo tieto 

limity spĺňa alebo nie, alebo či sa k nim aspoň blíži“, zaväzujete sa stiahnuť nový návrh 

týkajúci sa emisií pri skutočnej jazde, ktorý predložila vaša predchodkyňa, 

a zabezpečiť, aby faktory zhody neboli v budúcich právnych predpisoch EÚ zahrnuté? 

 

Právom poukazujete na riziko pre verejné zdravie a životné prostredie, ktoré vzniklo 

v dôsledku aféry Dieselgate. Dodržiavanie najvyšších noriem ochrany ľudského zdravia 

a životného prostredia bude pre mňa vždy prvoradé. 

Ako komisárka zaistím nielen to, aby sa už podobný škandál nemohol zopakovať, ale 

dohliadnem tiež na to, aby sme definitívne vyriešili všetky dôsledky tohto emisného škandálu. 

Aféra Dieselgate sa dotkla 8,5 milióna áut v Európe; takmer 7 miliónov z nich bolo po dohode 

s vnútroštátnymi schvaľovacími úradmi stiahnutých, opravených a aktualizovaných. 

Som si však vedomá toho, že musíme urobiť viac. Európsky parlament reagoval rýchlo 

a v marci 2016 vytvoril osobitný výbor. Ten vo svojej správe vyzval hlavne Komisiu, aby 

upravila regulačný rámec, a členské štáty, aby posilnili presadzovanie a dohľad nad trhom 

a uplatňovali sankcie. 

Ako komisárka by som využila všetky právomoci vyplývajúce z nového nariadenia 

o typovom schvaľovaní, aby som zaistila, že členské štáty stiahnu od používateľov zvyšné 

vozidlá, ktorých sa týkal spomínaný emisný škandál. 
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Na to musíme v prvom rade zabezpečiť, aby pravidlá stanovené v novom nariadení 

o typovom schvaľovaní boli od 1. septembra budúceho roka plne uplatniteľné. Preto sa budem 

snažiť zaistiť, aby sa dovtedy prijal celý súbor vykonávacích predpisov. Som si vedomá toho, 

že Parlament bude veľmi pozorne sledovať prijímanie delegovaných aktov. 

Komisia už v tomto smere vynaložila značné úsilie, začala napríklad budovať skúšobnú 

kapacitu a infraštruktúru v Spoločnom výskumnom centre (JRC), ktoré jej umožnia 

vykonávať nezávislé skúšky. 

Vďaka týmto novým právomociam by mala byť Komisia schopná vykonávať od 1. septembra 

2020 na overenie súladu skúšky a kontroly vozidiel, a to aj vozidiel vybavených motormi EA 

288, ak to bude potrebné. Komisia bude okrem toho posudzovať a monitorovať činnosť 

vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie prostredníctvom spoločných 

auditov. To všetko si bude vyžadovať úzku spoluprácu s členskými štátmi, aby sa zaistilo, že 

svoju povinnosť uplatňovať príslušné pravidlá splnia do 1. septembra 2020. 

Na odhalenie nesúladu modelu vozidla nie je potrebné skúšať všetky vozidlá v obehu. Cielené 

a náležite koncipované skúšky vzorky mám umožnia odhaliť prípadný nesúlad a následne 

uplatniť povinnosť uviesť príslušné vozidlá opäť do súladu. V prípade odhalenia a potvrdenia 

nesúladu vozidla využijem všetky právomoci zverené Komisii, medzi ktoré patrí možnosť 

iniciovania stiahnutia od používateľov v celej EÚ, spochybnenia udelených typových 

schválení a uloženia sankcií. 

Budem bojovať za to, aby Spoločné výskumné centrum malo primerané vybavenie, ktoré mu 

umožní plniť úlohy vo vzťahu k vozidlám umiestňovaným na trh a overovať ich 

environmentálne a bezpečnostné parametre. Pri tomto úsilí budem v rámci rokovaní o VFR 

potrebovať vašu podporu. Z dlhodobého hľadiska budeme musieť vyhodnotiť, či nové 

právomoci prinášajú želané výsledky alebo či je potrebné uplatniť pri kontrole emisií 

a bezpečnosti iný systém. V tejto fáze nevylučujem žiadnu možnosť. 

Merať emisie pri jazde na ceste je oveľa lepšie ako merať ich iba v laboratóriu. EÚ už preto 

prijala predpisy, v ktorých sa stanovujú skúšky emisií pri skutočnej jazde. Takéto skúšky sú 

však zložitejšie a vyžadujú si určitú úpravu predpisov. Faktory zhody, ktoré sa spomínajú 

v návrhu týkajúcom sa emisií pri skutočnej jazde, o ktorom momentálne spoluzákonodarcovia 

rokujú, odrážajú technickú a štatistickú neistotu spojenú s meraním emisií vozidla 

v skutočných podmienkach v porovnaní s laboratórnymi skúškami. V rozsudku Všeobecného 

súdu o nariadení o emisiách pri skutočnej jazde sa neposudzoval obsah nariadenia, ale 

konštatovalo sa, že použitý právny nástroj nie je správny. Komisia preto prijala návrh 

v podobe aktu, na ktorý sa vzťahuje spolurozhodovací postup, v súlade s rozhodnutím 

Všeobecného súdu. Keďže výkonnosť meracích zariadení sa bude časom zvyšovať, cieľom je, 

aby bolo možné postupne používanie týchto faktorov zhody obmedziť alebo úplne eliminovať 

na základe ročného preskúmania stanoveného v navrhovanom právnom predpise. Posledné 

slovo, pokiaľ ide o tieto faktory, budú mať spoluzákonodarcovia. 
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Právne systémy USA a EÚ nie sú, samozrejme, totožné. V Európe sme nedávno dosiahli 

značný pokrok vďaka balíku dokumentov s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov, stále 

však existuje priestor na ďalšie zlepšenie spôsobu, akým je zaručené spravodlivé 

zaobchádzanie so všetkými spotrebiteľmi z EÚ. Spolu s dezignovaným komisárom pre 

spravodlivosť, ktorý bude zodpovedný za ochranu spotrebiteľa, preskúmame spôsoby, akými 

by sa dalo zlepšiť zaobchádzanie s európskymi spotrebiteľmi v takýchto prípadoch podvodu. 

Zároveň by som rada zdôraznila, že okrem riešenia aféry Dieselgate chcem odhodlane 

postupovať pri realizácii Európskeho ekologického dohovoru a urobiť všetky potrebné kroky 

na ceste k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami. Čistejšie vozidlá budú zohrávať 

významnú úlohu pri plnení nášho programu čistého ovzdušia v rámci snahy Komisie 

smerovať k cieľu nulového znečistenia. 
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ODDIEL 8/ OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová prisľúbila dekarbonizáciu priemyselných 

odvetví náročných na zdroje. Umožniť, aby sa priemysel stal sa do roku 2050 klimaticky 

neutrálny, bude výzva, ale aj veľká príležitosť na zabezpečenie vedúceho postavenia EÚ 

v oblasti obehových, a bezpečných produktov a technológií, ktoré sú šetrné ku klíme. 

Súčasný balík predpisov o obehovom hospodárstve je založený predovšetkým na 

nelegislatívnych opatreniach a nemá taký vplyv, aký je potrebný na to, aby EÚ splnila 

svoj záväzok vyplývajúci z Parížskej dohody. Keďže je potrebné, aby sa efektívnosť 

a udržateľnosť využívania zdrojov začlenili do procesu návrhu a výroby už od prvej 

fázy. 

Aké konkrétne požiadavky v oblasti energetickej efektívnosti a efektívneho využívania 

zdrojov stanovíte pre priemyselné odvetvia náročné na zdroje? Navrhnete odvetvové 

opatrenia (textilný priemysel, stavebníctvo atď.) a doplníte ich komplexnejším 

prístupom v podobe stanovenia celkového cieľa v oblasti efektívneho využívania zdrojov 

vrátane konkrétnych ukazovateľov, ktoré by sa monitorovali v rámci európskeho 

semestra? K nástrojom, prostredníctvom ktorých sa bude riadiť prechod na obehové 

hospodárstvo, by malo patriť aj verejné obstarávanie. Aké konkrétne opatrenia 

navrhnete s cieľom podporiť udržateľné a spravodlivé dodávateľské reťazce 

prostredníctvom systematického využívania udržateľnosti ako kritéria na zadanie 

zákazky? 

 

Som hlboko presvedčená, že pre to, aby sa naše hospodárstvo stalo plne obehovým, musíme 

urobiť viac. V rámci kolégia budem obhajovať ambiciózny prístup vychádzajúci z prvého 

akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Zaistenie plnej obehovosti nášho hospodárstva 

má rozhodujúci význam pre dosiahnutie cieľov Parížskej dohody. 

Preto spoločne s komisárom pre životné prostredie a oceány navrhneme druhý akčný plán pre 

obehové hospodárstvo, ktorý bude v plnom súlade s Európskym ekologickým dohovorom 

a novou priemyselnou stratégiou. 

Pokiaľ ide o reguláciu, musíme uľahčiť prístup k odpadu a jeho zhodnocovanie. Jedine tak sa 

z odpadu môže stať zdroj, ktorý sa dá použiť a zhodnotiť. V záujme toho budem podporovať 

dezignovaného komisára pre životné prostredie a oceány pri úsilí o zjednodušenie nariadenia 

o preprave odpadu, aby odpad mohol jednoduchšie obiehať v rámci EÚ, čím sa uľahčí jeho 

opätovné použitie alebo prístup k primeraným recyklačným zariadeniam. Takisto mám 

v úmysle spolupracovať s ním na objasnení a postupnej harmonizácii kritérií stavu konca 

odpadu. Tie sa dnes v jednotlivých členských štátoch značne líšia, čo bráni najlepšiemu 

využitiu tohto potenciálneho zdroja. Mám zároveň v úmysle uviesť do života nové regulačné 

iniciatívy na zlepšenie obehovosti konkrétnych hodnotových reťazcov, ktoré vykazujú vyšší 

potenciál obehovosti, ako sú napríklad batérie alebo obaly a odpad z obalov. 

Okrem zhodnocovania odpadu treba predchádzať jeho vzniku všade tam, kde je to možné. 

Preto mám v úmysle využiť možnosti, ktoré ponúka smernica o ekodizajne, ktorá sa od roku 
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2015 nevzťahuje len na energetickú účinnosť výrobkov, ale postupne sa zameriava na ďalšie 

aspekty súvisiace s obehovosťou, ako je napríklad opraviteľnosť alebo trvácnosť. Napríklad 

mám v úmysle urýchliť úsilie o vymedzenie energetických požiadaviek a požiadaviek na 

obehovosť pre digitálne zariadenia v tomto regulačnom rámci, pričom najprv sa sústredíme na 

mobilné telefóny. 

Verejné obstarávanie musí byť jedným z hlavných nástrojov na dosiahnutie prechodu na 

klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo. Verejní obstarávatelia spravujú rozpočty 

v hodnote 14 % HDP EÚ (približne 2 bilióny EUR ročne). Sú kľúčovými investormi 

v odvetviach, ktoré majú zásadný význam pre klímu a životné prostredie, ako sú mobilita, 

budovy a infraštruktúra. 

Vypracovali sa už viaceré dobrovoľné „ekologické“ kritériá pre konkrétne výrobky, ktoré 

verejným obstarávateľom umožňujú začleniť do verejných obstarávaní aspekty udržateľnosti 

a inovácie, je však potrebné tieto kritériá a ich pôsobnosť rozšíriť tak, aby pokrývali aj oblasti, 

na ktoré sa zatiaľ nevzťahujú, a to najmä v odvetví IKT. Len nedávno bola prijatá smernica 

o ekologických vozidlách, ktorá obsahuje záväzné ciele pre obstarávanie určitých vozidiel 

verejnými orgánmi. Verejné orgány sa však často zdráhajú využívať možnosti, ktoré 

poskytujú smernice o verejnom obstarávaní, a to buď pre nedostatok zručností či kompetencií, 

alebo obozretný prístup z dôvodu audítorských postupov a postupov preskúmania. To musíme 

zmeniť. Musíme urobiť viac. 

Domnievam sa, že spolu s komisárom pre životné prostredie a oceány by sme mali viesť 

konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami (mimovládnymi organizáciami, 

hospodárskymi subjektmi, verejnými obstarávateľmi) o tom, ako postupovať pri i) 

vypracúvaní usmernení k používaniu označení a ku kalkulácii nákladov na životný cyklus a ii) 

zavádzaní účinných systémov na overovanie a monitorovanie dodržiavania pracovných 

a environmentálnych noriem v celom dodávateľskom reťazci. V tejto oblasti by sme sa mohli 

zamerať na cielené legislatívne opatrenia v rámci odvetvových iniciatív, napríklad v odvetví 

IKT. 

S členskými štátmi budem spolupracovať na profesionalizácii verejných obstarávateľov. 

Zapojím sa do zvyšovania informovanosti o strategickom obstarávaní medzi audítormi 

a orgánmi zodpovednými za preskúmanie. Začiatkom roka 2020 uverejním „európsky 

kompetenčný rámec“ pre verejných obstarávateľov. 

 S cieľom dodať novú dynamiku úsiliu o prechod ku klimatickej neutralite predložím dve 

iniciatívy na posilnenie spolupráce s členskými štátmi. 

Prvou z nich bude „Nástroj na preverovanie udržateľnosti verejného obstarávania“, ktorého 

cieľom bude zabezpečiť odolnosť veľkých projektov verejnej infraštruktúry proti zmene 

klímy, najmä v oblastiach mobility, energetiky a verejných budov, ako sú školy a nemocnice. 

Návrh môže vychádzať z existujúceho dobrovoľného mechanizmu ex ante posudzovania 

veľkých projektov v oblasti infraštruktúry. Budem spolupracovať s ostatnými komisármi, aby 
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sme zaistili, že všetky významné infraštruktúrne projekty financované EÚ budú takto 

preverené. 

Ako druhú navrhnem iniciatívu „Verejní obstarávatelia za klímu a životné prostredie“ určenú 

verejným obstarávateľom z miest, regiónov a špecializovaných odvetvových centrálnych 

obstarávacích organizácií, ako je napríklad zdravotníctvo, na uľahčenie kooperatívneho 

obstarávania. Takisto sa zaväzujem, že v rámci príslušných nástrojov EÚ vytvorím systém 

finančnej záruky s cieľom pomôcť verejným obstarávateľom riadiť finančné riziká pri 

obstarávaní vysoko inovačných výrobkov a služieb. Začal sa pilotný projekt na obstarávanie 

prác a výrobkov pre staveniská s nulovými emisiami s osobitným zameraním na nepohyblivé 

strojové zariadenia. 

Stratégia pre plasty ukázala, aký účinný môže byť správne zameraný a cielený rad opatrení. 

Z tohto modelu spolupráce s priemyslom a členskými štátmi budem vychádzať aj v prípade 

iných hodnotových reťazcov, napríklad textilu, balenia potravín alebo stavebníctva. 

Pozornosť budeme venovať aj skutočnosti, že informačné a komunikačné technológie sú 

jedným z mála odvetví, v ktorých emisie skleníkových plynov stále rastú. Ak sa tomuto 

problému nebude venovať náležitá pozornosť, je pravdepodobné, že energetické potreby 

a vplyv IKT na životné prostredie sa rýchlo zvýšia a obmedzia pozitívny vplyv cieľov 

Európskeho ekologického dohovoru. Budem pracovať na vytvorení európskeho 

priemyselného modelu pre digitálny sektor, ktorý sa bude vyznačovať tým, že bude klásť 

dôraz na udržateľnosť a ekologický rast. Budem sa usilovať o zlepšenie energetickej účinnosti 

telekomunikačných sietí, dátových centier, tokov a cloudov. 

Prechod na obehové hospodárstvo si bude vyžadovať podporu IKT na optimalizáciu 

priemyselných procesov a správu príslušných údajov. IKT technológie (napr. robotika, umelá 

inteligencia, veľké dáta) môžu napríklad podporiť opätovné použitie odpadových materiálov 

prostredníctvom automatickej demontáže predmetov, získavania hodnotných materiálov a ich 

vrátenia do výrobného cyklu. 

Spolu s kolegami sa budem usilovať o zaistenie prístupu k finančným nástrojom, ako sú 

InvestEU alebo štrukturálne fondy. Priority EÚ v oblasti environmentálnej politiky boli 

rozhodujúce aj pri vytváraní Digitálnej Európy, programu financovania zameraného na 

budovanie strategickej digitálnej kapacity. Program má prispieť k cieľom obehového 

hospodárstva okrem iného poskytovaním technologických nástrojov, ako sú vyspelé 

výpočtové technológie a umelá inteligencia, na lepšie predvídanie environmentálnych 

vplyvov, poskytovaním techník na znižovanie zaťaženia znečistením (napr. presné 

poľnohospodárstvo), ale aj podporou riešení v oblasti efektívneho využívania zdrojov, 

znižovania množstva odpadu a zabezpečenia úplného monitorovania životného cyklu 

výrobkov. 

Spolu s komisárkou pre inovácie a mládež zabezpečím aj to, aby bol obehový priemysel 

(vrátane priemyselnej symbiózy medzi aktérmi z rôznych odvetví, vďaka ktorej sa to, čo je 

pre niekoho odpadom, stáva pre iného zdrojom) prioritou a aby sa obehovosť zohľadňovala 
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pri vykonávaní budúceho rámcového programu pre výskum a inováciu „Horizont Európa“. 

Iniciatíva v oblasti udržateľného financovania by takisto mohla podporiť súkromných 

investorov a členské štáty, aby sa viac zapájali do procesov obehového hospodárstva. 

Napokon, bude dôležité podporovať adaptáciu našej pracovnej sily na rozvoj obehového 

hospodárstva vo všetkých odvetviach a regiónoch. 
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ODDIEL 9/ INTEGRITA 

Počas vypočutia v Európskom parlamente ste uviedli, že ak sa stanete komisárkou, 

zohľadníte súdne rozhodnutia, ktoré sa prijmú v rámci vyšetrovania, ktorého ste 

predmetom vo Francúzsku a ktoré vás viedlo k zrieknutiu sa vládnej funkcie. 

Domnievate sa, že odsúdenie by znamenalo vašu rezignáciu z postu komisárky? A ak 

áno, neobávate sa, že prebiehajúce konanie v členskom štáte negatívne ovplyvní vašu 

činnosť v rámci Komisie? 

Počas vypočutia, ktoré sa konalo 2. októbra, ste dostali otázku, či by ste odstúpili z postu 

v Európskej komisii, ak by ste boli obvinená („mise en examen“), ale neposkytli ste 

jednoznačnú odpoveď. Môžete odpovedať áno alebo nie na otázku, či v prípade 

obvinenia rezignujete z postu v Európskej komisii? 

 

 

Všetci občania majú právo byť považovaní za nevinných, kým sa nepreukáže ich vina. Toto je 

základné právo zakotvené v Charte základných práv (článok 48). Európske inštitúcie toto 

základné právo uplatňujú. Po dohode s predsedníčkou sa zaväzujem odstúpiť, ak by som bola 

právoplatným rozsudkom odsúdená za trestný čin súvisiaci s výkonom verejnej funkcie. 

Ak budem nútená čeliť rozhodnutiam justičných orgánov, ako je vznesenie obvinenia („mise 

en examen“), zvážim, či môžem naďalej účinne vykonávať svoj mandát. V súlade s kódexom 

správania členov Európskej komisie by som sa s predsedníčkou poradila o ďalšom postupe. 

Predsedníčka môže tiež zvážiť, či využije svoju právomoc podľa článku 17 ods. 6 ZEÚ, 

v ktorom sa stanovuje, že: „Člen Komisie sa vzdá funkcie, ak ho o to požiada predseda“. 

 

Okrem toho bolo počas vypočutia 2. októbra položených viacero otázok týkajúcich sa 

rozsiahlosti vášho portfólia. Bude náročné toto široké portfólio koordinovať 

a v rovnakej miere viesť iniciatívy vo všetkých troch generálnych riaditeľstvách pri 

súčasnom zachovaní vysokej úrovne kvality práce. Akými konkrétnymi opatreniami 

zabezpečíte vysokú kvalitu práce vo všetkých oblastiach politiky, za ktoré ste 

zodpovedná? 

 

V posledných rokoch je čoraz jasnejšie, že digitalizácia je pre hospodárstvo transformačným 

faktorom a je relevantná pre všetky oblasti podnikania. Rozlišovanie medzi „tradičným“ 

jednotným trhom a „digitálnym“ jednotným trhom je prekonané. Kľúčovou úlohou 

európskeho priemyslu je prispôsobiť sa digitalizácii. Spájanie digitálneho hospodárstva 

a spoločnosti a priemyslu má zásadný význam pre konkurencieschopnosť Európskej únie a jej 

technologickú nezávislosť. To isté platí pre kozmický a obranný priemysel. Ide o kľúčový 

prvok podpory šírenia nových technológií do širšej ekonomiky a spoločnosti. 

 

Zahrnutie priemyslu vrátane obranného priemyslu a digitálneho hospodárstva do portfólia 

jedného komisára umožní využívať kritické synergie, napríklad tie, ktoré sú uvedené v oddiele 

1. 
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Budem tvrdo pracovať – rovnako ako v mojich predchádzajúcich funkciách, medzi ktoré 

patrila úloha spravodajkyne a koordinátorky v Európskom parlamente – na tom, aby sme 

dosiahli konkrétne výsledky. Nebudem na to sama. Pri plnení svojich úloh sa budem môcť 

spoľahnúť na vedenie a koordináciu dezignovaných výkonných podpredsedov Margrethe 

Vestagerovej a Valdisa Dombrovskisa, ako sa uvádza v oddiele 1. Zároveň budem úzko 

spolupracovať so všetkými členmi kolégia, ktorých oblasti môžu pomôcť pri vytváraní 

suverénnej, konkurencieschopnej a súdržnej Európy. V tomto úsilí ma budú podporovať 

vysoko profesionálne útvary. Už som s nimi nadviazala spoluprácu a budem pokračovať 

v rozvoji veľmi úzkych pracovných vzťahov. 

 

Vzhľadom na oblasti, ktorými sa budete musieť zaoberať a medzi ktoré patrí 

digitalizácia, kozmický priestor, priemysel a vnútorný trh, možno očakávať, že sa 

stanete stredobodom intenzívneho lobizmu. Ako máte v úmysle komunikovať 

s lobistami? Ako plánujete zabezpečiť, aby lobisti nemali privilegovaný prístup a vplyv, 

pokiaľ ide o generálne riaditeľstvá, na ktoré budete dohliadať, v porovnaní napríklad so 

zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti, ako sú odbory alebo 

environmentálne organizácie? 

 

Kontakty so zainteresovanými stranami sú prirodzenou a dôležitou súčasťou práce člena 

kolégia. 

 

Som si plne vedomá pravidiel, ktoré majú komisári, členovia ich kabinetov a generálni 

riaditelia dodržiavať pri stretnutiach so zainteresovanými stranami, predovšetkým pokiaľ ide 

o transparentnosť a reprezentatívnosť. V súlade s tým sa uskutočnia stretnutia len 

s registrovanými zainteresovanými stranami, pričom zabezpečíme, že každý, kto má v úmysle 

ovplyvňovať tvorcov politiky, musí svojim zápisom do registra transparentnosti prijať 

najprísnejšie štandardy etiky a otvorenosti, a informácie o takýchto stretnutiach sa budú 

takisto iniciatívne zverejňovať. 

 

Register transparentnosti sa uplatňuje na všetky organizácie a samostatne zárobkovo činné 

osoby, ktoré sa zaoberajú činnosťami vykonávanými s cieľom ovplyvňovať procesy 

rozhodovania a vykonávania politík inštitúcií EÚ, nevynímajúc zainteresované strany 

z občianskej spoločnosti, ako sú odbory alebo organizácie na ochranu životného prostredia. 

Tým, že register odhaľuje, aké záujmy jednotlivé strany sledujú, kto ich sleduje a s akou 

úrovňou zdrojov, umožňuje väčšiu mieru kontroly zo strany verejnosti, pričom dáva 

občanom, médiám a zainteresovaným stranám možnosť vysledovať činnosti a možný vplyv 

zástupcov záujmových skupín. 

 

Počas vypočutia ste uviedli, že ako poslankyňa Európskeho parlamentu ste nemali 

prístup k dôverným informáciám. Hoci EP je transparentná inštitúcia, nie všetky 

dokumenty sú verejne prístupné a niektoré informácie sa poslancom EP poskytujú pod 

podmienkou zachovania dôvernosti. Boli ste spravodajkyňou pre dôležité spisy 

a zúčastňovali ste sa na trialógoch a rokovaniach, pôsobili ste ako koordinátorka vašej 
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skupiny a s najväčšou pravdepodobnosťou ste prišli do styku s tajnými a dôvernými 

informáciami. Neboli ste si vedomá obmedzení? Poskytovali ste tento druh informácií 

nejakým externým zainteresovaným stranám vrátane zahraničných aktérov alebo 

lobistických skupín, s ktorými ste mali zmluvný vzťah? 

 

Vo svojom vystúpení počas vypočutia, ktoré sa konalo 2. októbra, som zdôraznila, že 

rozpravy, pozmeňujúce návrhy a hlasovania sú už zo samotnej podstaty Parlamentu 

transparentné. A tak je to správne. Práve otvorenosť legislatívneho procesu napomáha tomu, 

že inštitúcie nadobúdajú v očiach občanov EÚ väčšiu legitimitu, a zvyšuje ich dôveru v ne 

vďaka tomu, že umožňuje, aby sa o názorových rozdieloch otvorene diskutovalo. 

 

Samozrejme poznám pravidlá zachovávania dôvernosti platné pre poslancov Európskeho 

parlamentu, najmä pravidlo 210a rokovacieho poriadku EP a pravidlá rámcových dohôd 

o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou a o vzťahoch medzi 

Európskym parlamentom a Radou, ktoré sa týkajú postupovania utajovaných skutočností 

Európskemu parlamentu a spôsobu, ako s nimi zaobchádza. „Dôverné informácie“ sú presne 

definované a existujú osobitné postupy zaobchádzania s nimi. 

 

Ako poslankyňa Európskeho parlamentu som tieto postupy vždy dodržiavala a nikdy som 

teda nikomu žiadne dôverné informácie neposkytla. 

 

Pri všetkých svojich činnostiach som vždy zachovávala dôvernosť. Bolo to dôležitým 

aspektom napríklad pri pôsobení v Banque de France, kde som predsedala Výboru pre riziká, 

alebo vo funkcii ministerky obrany. 

 

Počas vášho mandátu poslankyne Európskeho parlamentu ste tiež pracovali ako 

osobitná poradkyňa inštitútu Berggruen. Vyhlásili ste, že v rokoch 2013 – 2015 ste za 

poradenskú činnosť pre túto odbornú skupinu dostali celkovo 49 047 EUR. Mohli by ste 

podrobne uviesť všetky aktivity, ktoré ste vo funkcii osobitnej poradkyne inštitútu 

Berggruen v období 2013 – 2015 vykonávali? 

 

Poslanci Európskeho parlamentu môžu vykonávať platenú činnosť, ak o tom podajú 

vyhlásenie v súlade s článkom 4 Kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu 

v súvislosti s finančnými záujmami a konfliktom záujmov. 

 

Honorár za poskytovanie poradenstva plynúci z mojej zmluvy s Inštitútom Berggruen pre 

správu vecí verejných (Berggruen Institute on Governance) v období od októbra 2013 do 

januára 2016 som priznala a úplne transparentne bol zverejnený na webovom sídle 

Európskeho parlamentu. V súlade s francúzskymi vnútroštátnymi predpismi som ho takisto 

priznala príslušnému francúzskemu orgánu (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie 

Publique). 

 

Inštitút Berggruen pre správu vecí verejných je neziskovou organizáciou. Podieľala som sa na 

činnostiach think-tanku, pričom som sa zaoberala len všeobecnými otázkami a verejne som sa 
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zasadzovala za európsku integráciu. Toto poslanie sa zhmotnilo v rámci Rady pre budúcnosť 

Európy, ktorá je iniciatívou Inštitútu Berggruen pre správu vecí verejných a združovala 

vysokopostavené osobnosti z celej Európy. 

 

Nebola som nijako spätá s podnikateľskými činnosťami pána Berggruena. 

 

V zmluve o poradenstve, ktorú som podpísala 8. októbra 2013 s pani Dawn Nakagawovou, 

výkonnou riaditeľkou inštitútu Berggruen pre správu vecí verejných, boli dané úlohy opísané 

takto: 

 

„– pracovať s Máriom Montim, Nicolasom Berggruenom, podľa potreby v súčinnosti 

s Dawn Nakagawovou a Nathanom Gardelsom, s cieľom pomáhať pri strategickom 

plánovaní pre Radu pre budúcnosť Európy, 

 zastupovať Radu pre budúcnosť Európy a Inštitút Berggruen pre správu vecí 

verejných na stretnutiach s lídrami, partnermi a médiami, 

 riadiť komunikáciu s členmi Rady týkajúcu sa rozpracovaných plánov, 

nadchádzajúcich stretnutí a iných príslušných záležitostí, 

 plánovať zasadnutia a konferencie Rady vrátane prípravy programu, pozývania členov 

a odborníkov na účasť a vystúpenie, zhromažďovania podkladov a prípravy 

informačných materiálov a informovania členov a vystupujúcich o ich účasti, 

vypracúvania zhrnutí a zabezpečovania nadväzujúcej činnosti.“ 

 

Koncom roka 2015 vystriedal Mária Montiho na poste predsedu Rady pre budúcnosť Európy 

Guy Verhofstadt. Pán Monti, bývalý komisár a bývalý taliansky predseda vlády, v súčasnosti 

taliansky senátor, a pán Verhofstadt, bývalý belgický predseda vlády a v súčasnosti poslanec 

Európskeho parlamentu, v spoločnom liste adresovanom predsedovi Európskeho parlamentu 

(1. októbra 2019) osvedčili, že som týmto úlohám plne dostála, podľa zmluvy. 

 

Nicolas Berggruen a Dawn Nakagawová vydali vyhlásenie, ktoré pripojili k uvedenému listu 

a v ktorom potvrdili plnenie daných povinností. 

 

V čase, keď som v ňom pôsobila ako poradkyňa, zorganizoval Inštitút Berggruen pre správu 

vecí verejných viaceré interné diskusie a viaceré zasadnutia alebo verejné stretnutia: 

 v Madride vo februári 2014, 

 v Cambridge (Ma), v stredisku Harvardskej univerzity pre európske štúdie Minda de 

Gunzburg Center for European Studies v septembri 2014, 

 v Bruseli na podujatí venovanom hospodárskej a menovej Únii (o verejných 

investíciách) v decembri 2014. 

 

Všetky tieto podujatia si vyžadovali internú prácu, ktorú som mala na starosti, ako napríklad 

organizáciu prípravných hovorov medzi členmi Rady pre budúcnosť Európy, koncipovanie 

interných podkladov a stretnutia s predsedom Rady pre budúcnosť Európy a tímom inštitútu 
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Berggruen. Takisto bolo nutné všetko dôkladne premyslieť, navrhnúť panely, určiť rečníkov 

a vypracovať pred podujatím informačné materiály a po ňom nadväzujúce písomnosti. 

 

V roku 2015 po verejnej konferencii v Bruseli som dostala za úlohu podrobnejšie sa venovať 

fiškálnej disciplíne a investíciám, na čom som spolupracovala s prof. Dr. Enricom 

Giovanninim a prof. Dr. Marcelom Fratzscherom. V snahe zvýšiť účasť mladých ľudí na 

verejnej konferencii a zabezpečiť nadväzujúce úlohy som sa spojila s viacerými európskymi 

vysokými školami a univerzitami, ako napríklad s Hertie School of governance v Berlíne, 

Sciences Po v Paríži či univerzitou Bocconi v Miláne. V tom období Inštitút Berggruen pre 

správu vecí verejných prišiel aj s myšlienkou vydávať WorldPost, online revue, pre ktorú som 

našla európskych prispievateľov. 

 

Počnúc druhou polovicou roka 2015 sme s Guyom Verhofstadtom pracovali na tom, ako 

podnietiť členov Rady pre budúcnosť Európy, aby v súvislosti s referendom o brexite prijali 

osvetovú stratégiu. 

 

V neposlednej rade bola moja poradenská činnosť pre Inštitút Berggruen pre správu vecí 

verejných odmeňovaná podľa medzinárodných štandardov s ohľadom na zloženie Rady pre 

budúcnosť Európy a moju doterajšiu prax, skúsenosti a zručnosti. 

 

Vaše väzby s inštitútom Berggruen vyvolali počas vášho vypočutia otázky zo strany 

poslancov rôznych politických skupín. Uviedli ste, že na spájanie ľudí sa vám zdajú byť 

potrebné všetky prostriedky a že inštitút Berggruen je „súkromným“ subjektom. 

Predložili ste dokumentáciu na preukázanie toho, že inštitút Berggruen je nezávislý 

a nestranný. Poskytli ste aj list podpísaný Nicolasom Berggruenom z 2. októbra 2019, 

z ktorého vyplýva, že ste s ním stále v kontakte. Zdá sa, že rodina Berggruenovcov 

prispela k financovaniu prezidentskej kampane Emmanuela Macrona 

(https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/1660), pričom sám Nicolas Berggruen 

svoju podporu tohto kandidáta neskrýval. Ako ste teda pomohli spojiť týchto ľudí 

s cieľom financovať prezidentské voľby? 

 

Moja činnosť pre Inštitút Berggruen pre správu vecí verejných je plne v súlade so všetkým, za 

čo som sa angažovala, napríklad ako predsedníčka Európskeho hnutia. 

 

S Nicolasom Berggruenom a jeho tímom som sa prvýkrát zoznámila na verejnej konferencii, 

ktorú Inštitút Berggruen pre správu vecí verejných zorganizoval v máji 2013 v Paríži na tému 

Nezamestnanosť mladých ľudí v Európe a na ktorej sa zišli mnohí predsedovia vlád a ministri 

z ostatných krajín Európy. K nadviazaniu týchto kontaktov došlo skôr, než som začala 

poskytovať poradenstvo. 

 

Moja zmluva o poradenstve s Inštitútom Berggruen pre správu vecí verejných trvala od 

októbra 2013 do začiatku roka 2016. 

 

V roku 2013 som Emmanuela Macrona ešte osobne nepoznala. 
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V januári 2016, keď sa skončila moja zmluva o poradenstve s Inštitútom Berggruen pre 

správu vecí verejných, hnutie En marche ešte nebolo založené a pán Macron ešte nebol 

kandidátom na post francúzskeho prezidenta. 

 

Nezoznámila som pána Macrona a pána Berggruena, keďže sa už poznali. Pán Macron bol 

poradcom prezidenta Hollanda v čase, keď sa prezident Hollande zúčastnil na verejnej 

konferencii, ktorú som už spomenula, zorganizovanej v máji 2013 na univerzite Sciences Po. 

Ako som už vysvetlila, Nicolasa Berggruena a jeho spolupracovníkov som prvýkrát stretla 

práve na tejto konferencii. 

 

Nikdy som nebola zapojená do získavania finančných prostriedkov pre En marche. 

Financovanie politických strán zo súkromných zdrojov podľa francúzskej legislatívy 

dôkladne kontroluje nezávislý orgán. 

 

Počas vypočutia 2. októbra 2019 vám boli kladené otázky o vašich väzbách s inštitútom 

Berggruen a finančných záujmoch v súvislosti s týmto inštitútom. V tejto záležitosti 

figurujú tri aspekty, ktoré spochybňujú vašu schopnosť vykonávať funkciu zameranú 

na ochranu európskych záujmov na jednotnom trhu: po prvé, tlak, ktorý by na vás 

mohol Nicolas Berggruen vyvíjať vzhľadom na svoje úsilie o podporu vašej 

kandidatúry; po druhé, hospodárske záujmy jeho holdingovej spoločnosti a povaha jej 

investícií (v Číne, Kalifornii a iných krajinách konkurujúcich európskym 

spoločnostiam); a po tretie, jeho stranícke zapojenie do francúzskeho politického 

a mediálneho života prostredníctvom podpory La République En Marche zo strany jeho 

rodiny a jeho niekdajšia účasť v denníku Le Monde. Pracovali ste pre človeka, ktorý 

dôrazne vyjadroval podporu vašej kandidatúre ráno v deň vypočutia, ktoré bolo všade 

označené ako rozhodujúce. Tento človek má silné finančné väzby s hospodárskymi 

oblasťami, ktoré konkurujú spoločnostiam a ľuďom, ktorých by ste v rámci jednotného 

trhu museli brániť. Tento človek sa tiež politicky angažuje v členskom štáte Európskej 

únie. Zdá sa vám táto situácia z etického a politického hľadiska prijateľná, aby ste sa 

mohli ujať svojej funkcie v Európskej komisii? 

 

Nie som v žiadnom konflikte záujmov. 

 

V prvom rade, úrad OLAF skúmal, či došlo k „potenciálnemu konfliktu záujmov a/alebo 

neplneniu povinností poslancov Európskeho parlamentu v dôsledku platenej činnosti 

vykonávanej (...) pre inštitút Berggruen“. 

 

Tento úrad 1. októbra 2019 rozhodol, že „neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by 

dosvedčovali podozrenia voči [mojej osobe]“, a písomne ma o tom informoval. 

 

Po druhé, v rámci môjho vypočutia ako dezignovanej komisárky Výbor Európskeho 

parlamentu pre právne veci skonštatoval, že nedochádza ku konfliktu záujmov. 
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V zmluve (ktorú som už podrobnejšie rozobrala), sa navyše výslovne stanovovalo, že som 

nebola „zamestnankyňa“, a nebola som teda v „podriadenom“ vzťahu. Nebola som v ňom 

vtedy a nie som v ňom ani teraz. Počas tejto konzultačnej činnosti som pôsobila len 

v neziskovom Inštitúte Berggruen pre správu vecí verejných, a nemala som pritom žiadnu 

väzbu ani spojenie s podnikateľskými činnosťami pána Berggruena ani s jeho súkromnými 

spoločnosťami. Poukázala som na to počas môjho vypočutia. 

 

Pán Berggruen nevyvíjal „úsilie o podporu mojej kandidatúry“ a ani „nepodporoval moju 

kandidatúru“. 

 

Nicolas Berggruen a pani Nakagawová, ktorá podpísala zmluvu o poradenstve v mene 

Inštitútu Berggruen pre správu vecí verejných, napísali list potvrdzujúci ciele zmluvy, prácu, 

ktorá sa očakávala, a jej výsledky. Obaja predsedovia Rady pre budúcnosť Európy, s ktorými 

som spolupracovala, to potvrdili. Dosvedčili, že som nikdy nebola zapojená do nijakého iného 

počínania či podnikania akejkoľvek inej Berggruenovej organizácie či obchodného podniku. 

Ich zámerom bolo poskytnúť poslancom Európskeho parlamentu pred vypočutím faktické 

skutočnosti, a to úplne transparentne. 

 

Nerozumiem, ako by skutkové vyhlásenia pána Berggruena o mojich činnostiach v minulosti 

mohli znamenať, že by ma dokázal nejako ovplyvňovať. 

 

Pravidlá stanovené v Zmluve o EÚ (v článku 17) o nezávislosti komisárov a pravidlá kódexu 

správania členov Komisie sú mi dobre známe, a ak budem potvrdená vo funkcii komisárky, 

budem sa nimi riadiť. 

 

Som pevne odhodlaná dodržiavať pravidlá Komisie rovnako, ako som dodržiavala pravidlá 

Európskeho parlamentu. 

 

Som odhodlaná hájiť európske záujmy rovnako, ako som to robila na všetkých mojich 

predošlých pôsobiskách. 

 

Vedeli ste, že zakladateľ inštitútu Berggruen má v Európe rozsiahle obchodné záujmy, 

konkrétne je vlastníkom obchodného reťazca Karstadt Warenhaus GmbH? Ako sa to 

zhoduje s vaším vyhlásením počas vypočutia, že inštitút Berggruen je filantropický 

subjekt a väzby jeho zakladateľa s európskymi záležitosťami majú výlučne historický 

a sentimentálny charakter? Trváte na svojom vyhlásení, že poslanci Európskeho 

parlamentu nemajú počas svojej činnosti právo na prístup k dôverným dokumentom, 

a preto ste ako poslankyňa neboli v kompromitujúcej pozícii pri poskytovaní 

poradenských služieb inštitútu Berggruen? Mohli by ste potvrdiť, že na rozdiel od správ 

médií žiaden z vašich parlamentných zamestnancov neposkytoval spomínanému 

inštitútu žiadne služby? A ak poskytoval, uveďte povahu týchto činností. 
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Áno, čítala som v tlači niektoré články o Karstadte. Ako som však už vysvetlila, nikdy som 

nebola zapojená do žiadnych podnikateľských činností pána Berggruena v Európe ani nikde 

inde. 

 

Niet pochýb o tom, že inštitút Berggruen je neziskový subjekt a že som sa zaoberala len 

všeobecnými otázkami. Orgány verejnej moci často spolupracujú s neziskovými nadáciami 

alebo inštitúciami, ktoré sú financované prostredníctvom podnikateľských činností, ako je 

napríklad Nadácia Billa a Melindy Gatesových alebo Nadácia Roberta Boscha. 

 

Pokiaľ ide o prístup k dôverným dokumentom, dovolím si vás odkázať na moju odpoveď 

uvedenú vyššie. 

 

Meno jedného z mojich akreditovaných asistentov sa objavilo ako kontakt Rady pre 

budúcnosť Európy v dokumente z mája 2014, ktorý vypracoval inštitút Berggruen, a to isté sa 

mohlo stať aj v iných písomnostiach alebo dokumentoch mnohých združení a nadácií 

zasadzujúcich sa za Európu, s ktorými som bola v kontakte. Moji asistenti mali na starosti 

moju agendu, tak ako to robia všetci asistenti. Uvedené telefónne číslo bolo moje. Chcela by 

som zdôrazniť, že svoje knihy, články a dokumenty som si písala vždy sama. 

 

*** 

 

V roku 2013 som sa zapojila do mimopracovnej činnosti, o ktorej som si v dobrej viere 

myslela, že by mohla prispieť k budovaniu Európy, v súlade so všetkým, za čo som sa vždy 

angažovala a s tým, čo som robila v Európskom parlamente. Robila som to transparentným 

spôsobom; nikdy som nezatajovala fakt, že za túto činnosť, ktorú som vykonávala, som 

dostávala honorár za poskytovanie poradenstva. 

 

Chápem, že zarobené sumy, ktorých výška je na úrovni medzinárodného poradenstva, môžu 

vyvolávať u občanov otázky. 

 

Vznikol rozpor medzi tým, čo je právne povolené – v pravidlách Európskeho parlamentu sa 

nestanovuje žiadny limit pre odmeňovanie ani pre rozsah vonkajších činností – a tým, čo je 

vnímané ako eticky prijateľné. 

 

Pokiaľ ide o právne hľadisko, počas mojich mandátov som dodržiavala všetky platné 

ustanovenia týkajúce sa Európskeho parlamentu. 

 

Počas môjho vypočutia ako dezignovanej komisárky Výbor Európskeho parlamentu pre 

právne veci skonštatoval, že nedochádza ku konfliktu záujmov. 

 

Ako som už uviedla, úrad OLAF skúmal, či došlo k „potenciálnemu konfliktu záujmov 

a/alebo neplneniu povinností poslancov Európskeho parlamentu v dôsledku platenej činnosti 

vykonávanej (...) pre inštitút Berggruen“. 
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Tento úrad 1. októbra 2019 rozhodol, že „neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by 

dosvedčovali podozrenia voči [mojej osobe]“, a písomne ma o tom informoval. 

 

Pokiaľ ide o etické hľadisko, ľutujem, že táto činnosť vyvoláva pochybnosti o mojej integrite 

alebo mojej spôsobilosti nezávisle hájiť európske záujmy, napriek tomu, že tieto hodnoty sú 

pre mňa prvoradé. Uvedomila som si to v plnej miere až spätne. 

 

To je dôvod, prečo sa domnievam, že odhliadnuc od môjho osobného prípadu by bolo 

užitočné dôsledne sa zamyslieť nad tým, ako zosúladiť etické očakávania európskych 

občanov s presnými pravidlami správania, ktoré sa vzťahujú na poslancov EP. Umožnilo by 

to predísť takýmto situáciám. 

 

Ursula von der Leyenová vo svojich politických usmerneniach navrhuje „vytvorenie 

nezávislého etického orgánu, ktorý bude spoločný pre všetky inštitúcie“. Je to projekt, ktorý 

podporujem, pretože by mohol prispieť k väčšej jasnosti a dôvere. 
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ODDIEL 10/ OTÁZKY VÝBORU CULT 

Môžete vzhľadom na rozsah vášho portfólia zaručiť, že mediálna a audiovizuálna 

politika dostane prioritu a pozornosť, ktorú si vyžaduje, keďže je jednou 

z najdôležitejších, najzásadnejších a najkomplexnejších problematík, ktorými sa budete 

zaoberať? A ak áno, mohli by ste uviesť, aké budú vaše hlavné priority v tejto oblasti? 

Okrem toho, aké konkrétne opatrenia plánujete prijať na zlepšenie digitálnej 

gramotnosti, keď vezmeme do úvahy, že ide o čoraz dôležitejšiu zručnosť najmä v boji 

proti dezinformáciám na internete? 

 

Mediálny a audiovizuálny sektor bude patriť medzi moje najdôležitejšie priority. Tieto 

sektory majú jedinečný význam z dôvodu ich ekonomickej hodnoty, kultúrneho významu 

a kľúčovej úlohy, ktorú zohrávajú v našich demokraciách. 

Prevládajúcim trendom v online službách je zbližovanie medzi obsahom a službami. Všetky 

najväčšie platformy Apple, Google a Amazon majú rozsiahlu audiovizuálnu ponuku. Video je 

neoddeliteľnou súčasťou platforiem Facebook a Twitter. Nedávne fúzie v USA, pri ktorých 

spoločnosť AT&T získala spoločnosť Time Warner a spoločnosť Comcast získala SKY, tento 

trend potvrdzujú. Odhaduje sa, že audiovizuálny obsah bude v blízkej budúcnosti 

predstavovať viac ako 80 % celej internetovej prevádzky. Audiovizuálna a telekomunikačná 

politika si preto vyžaduje konvergentný prístup, ktorý bude zahŕňať ucelený súbor reforiem 

audiovizuálnych, telekomunikačných a autorských predpisov, ktoré sú v súčasnosti globálnym 

referenčným bodom. 

Zvolená predsedníčka ma poverila touto úlohou a výrazne posilnila aspekt kolegiality 

a tímovej práce, keďže kultúra a najmä médiá sú komplexnou problematikou. Budem 

spolupracovať s dezignovanou podpredsedníčkou pre hodnoty a transparentnosť na všetkých 

aspektoch súvisiacich s pluralitou médií a dezinformáciami, a samozrejme aj s projektovým 

tímom dezignovanej výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek pri 

všetkých otázkach týkajúcich sa jednotného trhu a platforiem. Spolupráca s dezignovanou 

komisárkou pre inovácie a mládež bude veľmi dôležitá, pretože má vo svojej širokej 

právomoci aj program Kreatívna Európa. 

Budem mať jedinečnú a bezprecedentnú príležitosť lepšie integrovať audiovizuálny 

a mediálny sektor do politík vnútorného trhu a zahrnúť ho do našej komplexnej priemyselnej 

politiky, vďaka čomu bude tento sektor lepšie pripravený na konkurenciu na celosvetovej 

úrovni. Príjmy z európskeho odvetvia kultúry, televíznej reklamy, z predaja novín 

a vstupeniek do kín klesajú. Počet profesionálnych novinárov so stabilným zamestnaním sa 

takisto znižuje. Zdroje sa presunuli skôr smerom k veľkým internetovým platformám. 

Potrebujeme udržateľnú hospodársku budúcnosť pre našich tvorcov. Tento negatívny trend 

môžeme zvrátiť a môžeme to urobiť spoločne, ak ma touto úlohou poveríte. Objavujú sa 

určité pozitívne signály, ktoré prichádzajú zo sektora filmov, videozáznamov a televíznych 

seriálov, distribuovaných predovšetkým online. Musíme lepšie porozumieť výzvam, ktorým 

čelí mediálny a audiovizuálny sektor. 
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Mám v úmysle predložiť Európskemu parlamentu jasný akčný plán, ako zaručiť 

konkurencieschopnosť a prosperitu audiovizuálneho a mediálneho sektora. Bude to musieť 

byť založené na faktoch. Preto sa v prvom rade zaväzujem predložiť počas prvých troch 

mesiacov môjho mandátu analýzu zdrojov financovania (verejná podpora, účastníci trhu, 

finančné trhy), trhových trendov a perspektív európskeho mediálneho a audiovizuálneho 

sektora, aby sme mohli využívať výhody digitálnej revolúcie. Náš akčný plán bude vychádzať 

z výsledkov tejto analýzy. 

Mojimi ďalšími prioritami budú: 

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 

Nová smernica o audiovizuálnych mediálnych službách je jedným z najpokročilejších 

a najkomplexnejších právnych predpisov v tomto odvetví na svete. Som si veľmi dobre 

vedomá rozhodujúcej úlohy Európskeho parlamentu pri jej tvorbe. Dôrazne ste zastupovali 

názory občanov, aby ste zabezpečili vyvážený výsledok. 

Mojou prioritou bude teraz zabezpečiť správnu transpozíciu smernice do vnútroštátnych 

právnych predpisov. Je mimoriadne dôležité, aby sa v celej EÚ jednotne vykladali 

a uplatňovali rovnaké normy. V tejto súvislosti budem pracovať na prijatí usmernení o tom, 

ako vypočítať 30 % podiel európskych diel, ktoré budú musieť zabezpečiť vo svojich 

katalógoch všetky služby videa na požiadanie vrátane subjektov, ako je Netflix a Amazon. To 

by malo viesť k postupnej zmene smerom k širšej a rôznorodejšej audiovizuálnej ponuke pre 

Európanov, čo by malo mať pozitívny vplyv na kultúrnu rozmanitosť a priniesť európskym 

tvorcom viac príležitostí. Budem sa zaoberať aj platformami na zdieľanie videí: 

v usmerneniach je dôležité objasniť, že na sociálne médiá, ktoré používajú video ako 

neoddeliteľnú súčasť svojej ponuky, sa budú vzťahovať pravidlá ochrany našich detí pred 

škodlivým obsahom a ochrany širokej verejnosti pred nezákonným obsahom podnecujúcim 

násilie alebo nenávisť a pred inými druhmi nezákonného obsahu. Nehodlám na tom pracovať 

sama. Zaväzujem sa, že vyzvem zainteresované strany, aby vyjadrili svoje názory, a budem 

pozorne počúvať, aby sme vypracovali vyvážený súbor usmernení. Takisto sa zaväzujem 

predložiť výsledky tejto konzultácie Európskemu parlamentu. 

Vzhľadom na cezhraničnú povahu platforiem zvažujem aj iniciatívy na posilnenie úlohy 

nezávislých regulačných orgánov médií a prehĺbenie ich vzájomnej spolupráce v rámci 

európskej skupiny audiovizuálnych regulačných orgánov. 

Dezinformácie na internete 

Budem bojovať proti dezinformáciám na internete. 

Dezinformácie na internete pokladám za vážnu hrozbu pre našu demokraciu. Akčný plán proti 

dezinformáciám vychádza z kombinácie rôznych opatrení a mám v úmysle v plnej miere 

spolupracovať pri všetkých týchto opatreniach s podpredsedníčkou pre hodnoty 

a transparentnosť. Dôkladne posúdime Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií, aby sme 

identifikovali možné nedostatky. Beriem na vedomie pokrok, ktorý sa dosiahol napríklad pri 



 

55 
 

odstraňovaní falošných účtov, no zostáva ešte veľa otvorených otázok. Potrebujeme väčšiu 

mieru spolupráce medzi platformami a nezávislými organizáciami na kontrolu faktov a miera 

transparentnosti politickej reklamy je stále nedostatočná. Som pevne presvedčená, že 

samoregulácia môže priniesť výsledky, ale bez váhania navrhnem koregulačné alebo 

regulačné opatrenia, ak sa ukáže, že je to nevyhnutné. 

Mediálna a digitálna gramotnosť 

Mediálna gramotnosť umožňuje občanom všetkých vekových skupín orientovať sa 

v modernom informačnom prostredí a zvyšuje našu odolnosť voči dezinformáciám. 

Revidované audiovizuálne pravidlá ukladajú členským štátom povinnosť, aby aktívne 

podporovali mediálnu gramotnosť, a od platforiem na zdieľanie videí vyžadujú, aby 

zabezpečovali účinné opatrenia a nástroje v oblasti mediálnej gramotnosti. Zabezpečím, aby 

členské štáty aj platformy brali tieto nové povinnosti vážne. Posilnia sa takisto práva 

používateľov na základe nových povinností v oblasti transparentnosti týkajúcich sa reklamy 

na platformách na zdieľanie videí. Podľa nových pravidiel budú deti a ich rodičia vedieť, či 

vplyvné osobnosti, ktoré sledujú, boli platené za propagáciu určitej módnej značky alebo 

videohry vo svojich videách. 

Spoločne s komisárkou pre inovácie a mládež zmaximalizujeme pozitívny vplyv opatrení 

v oblasti mediálnej gramotnosti prepájajúcich pedagógov a školy s inovačnými projektmi 

v oblasti overovania faktov a v roku 2020 a ďalších rokoch sa budeme podieľať na organizácii 

Európskeho týždňa mediálnej gramotnosti. Zabezpečíme komplexný spoločný prístup 

k podpore digitálneho vzdelávania v Európe, najmä pokiaľ ide o programovanie na 

základných a stredných školách prostredníctvom Európskeho týždňa programovania. V roku 

2018 sa na ňom zúčastnilo 2,7 milióna ľudí (dvakrát viac ako v predchádzajúcom roku). 

Naším cieľom je do konca roka 2020 dosiahnuť účasť 50 % škôl. Toto všetko sa premietne do 

obnoveného akčného plánu digitálneho vzdelávania pre Európu s cieľom zaistiť, aby všetci 

naši občania mali digitálne zručnosti, ktoré potrebujú, a to od základných až po pokročilé, aby 

sa bezpečným a zabezpečeným spôsobom podieľali na digitálnom hospodárstve a spoločnosti. 

Nová iniciatíva, v rámci ktorej chcem spolupracovať s vedeckou komunitou, sa týka nových 

nástrojov na lepšie pochopenie účinkov, ktoré má intenzívne používanie zariadení 

s obrazovkou a sociálnych médií na ľudí a spoločnosť. Sociálne médiá predstavujú pre 

občanov novú možnosť, ako sa podieľať na spoločenskom živote a demokracii, a podporujú 

kolektívnu inteligenciu a spoločnú tvorbu. Zo štúdií však vyplýva, že 40 % mladých 

dospelých v západných krajinách trpí krátkozrakosťou spôsobenou nadmerným používaním 

obrazoviek a smartfónov. Výskumníci zároveň zistili, že sledovanie obrazovky počas dlhých 

hodín by mohlo spôsobovať trvalé zmeny v určitých kognitívnych procesoch a sociálnych 

interakciách, niečo ako „mentálnu krátkozrakosť“. Budem spolupracovať s centrami 

excelentnosti v snahe zabezpečiť, aby sa tieto otázky podrobnejšie preskúmali. 
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 Zabezpečenie väčších zdrojov pre médiá 

Plne sa napokon zasadzujem za väčšiu podporu európskeho audiovizuálneho a mediálneho 

priemyslu. V týchto sektoroch treba rozvíjať nové modely financovania a nové obchodné 

modely, hľadať nové spôsoby interakcie s publikom, propagovať prvotriedny európsky obsah 

na celom svete a využívať najmodernejšie technológie (ako je umelá inteligencia, strojový 

preklad a virtuálna realita). Na tento účel bude potrebná značná podpora z iných zdrojov než 

z programu Kreatívna Európa. Preto by sa mala podporovať súčinnosť medzi rôznymi 

programami financovania (Horizont Európa, Digitálna Európa, InvestEU); spolu so 

zodpovednými komisármi sa budem sa usilovať o dosiahnutie tohto cieľa. 

 

Aké budú vaše hlavné kritériá pri posudzovaní budúcnosti programu Kreatívna 

Európa? Aké konkrétne opatrenia by ste prijali na zlepšenie jeho efektívnosti 

a viditeľnosti? Mohli by ste uviesť najmä to, ako plánujete koordinovať svoju činnosť 

a spolupracovať s dezignovanou komisárkou Gabrielovou v tomto smere a s ohľadom 

na zabezpečenie konzistentnosti pri vykonávaní, pokiaľ ide o časti MEDIA a Kultúra 

daného programu? 

 

Budúci program Kreatívna Európa, a najmä oblasti, za ktoré budem zodpovedná ja, ako 

napríklad opatrenia v audiovizuálnom sektore a určité prierezové opatrenia, budú hodnotené 

z hľadiska kvality podporovaných európskych diel a ich schopnosti prekračovať hranice 

a prilákať široké a rôznorodé publikum v Európe aj mimo nej. Ukazovatele by mohli 

zahŕňať: počet medzinárodných ocenení, ktoré získali diela podporované z programu MEDIA, 

sledovanosť nami financovaných projektov a počet európskych občanov, ktorí získavajú 

prístup k tomuto obsahu prostredníctvom našich sietí kín, ako aj nami podporovaných 

festivalov a nezávislých platforiem poskytujúcich video na požiadanie. 

V záujme ďalšieho zlepšenia efektívnosti mám v úmysle pracovať na zjednodušení postupov 

programu s cieľom uľahčiť účasť MSP v audiovizuálnom sektore. Tým sa zvýši rozmanitosť 

príjemcov a zlepší prístup pre nové subjekty. 

Pokiaľ ide o jeho viditeľnosť, opiera sa program Kreatívna Európa o úspech diel, ktoré 

podporujeme: od nášho loga zobrazeného na dverách viac ako 1 000 kín na celom kontinente, 

cez prítomnosť filmov a seriálov, ktoré podporujeme, na medzinárodných festivaloch (ako 

napríklad Cannes a Berlinale) alebo Oskary. Zároveň chcem, aby všetci občania v Európe – 

nielen v hlavných mestách – mali lepší prístup k európskym dielam. Plánujem napríklad 

nadviazať na úspech existujúcich podujatí MEDIA, ako napríklad Európska filmová noc, aj 

mimo veľkých miest a šíriť ich aj do vzdialenejších a vidieckych oblastí. Okrem toho mám 

v úmysle ďalej využívať digitálne nástroje na konsolidáciu a uplatňovanie iniciatív, ako je 

napríklad európsky online kvíz o európskych filmoch v sociálnych médiách. Iniciatíva 

#euFilmContest, spustená v rámci programu Creative Europe MEDIA v roku 2017 s cieľom 

propagovať jedinečnú rozmanitosť európskych filmov a televíznych seriálov spôsobom 
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prístupným pre široké publikum je každoročne čoraz populárnejšia a v roku 2019 mala viac 

ako 14 200 účastníkov. 

Dezignovanej komisárke pre inovácie a mládež bola pridelená úloha maximalizovať potenciál 

ambiciózneho programu Kreatívna Európa. Chcem ju pri plnení tejto úlohy plne podporiť 

posilnením operačných synergií a zabezpečením toho, aby sa v rámci programu ako celku čo 

najúčinnejšie dosiahli jeho spoločné ciele: kultúrna rozmanitosť a konkurencieschopnosť. 

Ako zdôraznila dezignovaná komisárka Gabrielová pri svojom vypočutí, skutočnosť, že 

program Kreatívna Európa patril do rozsahu pôsobnosti dvoch komisárov neohrozoval dobré 

fungovanie programu. Naopak, dosiahla sa tým synergia s dôležitými oblasťami širších 

digitálnych politík: od nášho audiovizuálneho mediálneho rámca, cez autorské práva až po 

výskumné projekty v oblasti konvergencie médií. V dôsledku synergií bude podprogram 

MEDIA v rámci budúceho programu Kreatívna Európa v plnej miere využívať príležitosti, 

ktoré ponúkajú nové digitálne technológie, ako sú digitálne marketingové nástroje, na 

podporu a šírenie európskeho obsahu. Poskytoval podporu pre nové vznikajúce druhy obsahu, 

ako napríklad virtuálnu realitu, a podporoval vznikajúce interaktívne trhové miesta. Jednou 

z najvyšších priorít programov odbornej prípravy je vybaviť odborníkov v audiovizuálnej 

oblasti zručnosťami potrebnými na využívanie digitálnych technológií. 

Pokiaľ ide o koordináciu s programom Kreatívna Európa, ako viete, má jednotný programový 

výbor a svoje výsledky predkladá v jedinej monitorovacej správe. Model riadenia programu 

Kreatívna Európa fungoval dobre a bude používaný aj naďalej na základe intenzívneho 

dialógu na všetkých úrovniach medzi komisármi a ich útvarmi. 
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Počas vypočutia ste zaručili, že sa nespochybní režim zodpovednosti poskytovateľov 

sprostredkovateľských služieb stanovený v smernici o elektronickom obchode, ktorý je 

základom regulácie platforiem na zdieľanie videí, ako sa uvádza v revidovanej smernici 

o audiovizuálnych mediálnych službách. Ponechali ste však priestor na možné úpravy, 

aby sa zabezpečilo jeho prispôsobenie súčasnému digitálnemu prostrediu. Mohli by ste 

viac konkretizovať vaše zámery v tejto súvislosti? 

 

Nové pravidlá týkajúce sa platforiem na zdieľanie videí, ktoré sú stanovené v nedávno prijatej 

smernici o audiovizuálnych mediálnych službách, sú jedným z úspechov stratégie digitálneho 

jednotného trhu. Po prvýkrát v práve EÚ sú online platformy povinné prijať primerané 

opatrenia na ochranu divákov pred nezákonným alebo škodlivým obsahom, v plnom súlade 

s režimom zodpovednosti podľa smernice o elektronickom obchode. Smernica 

o audiovizuálnych mediálnych službách je základom pre bezpečnejšie internetové prostredie 

s audiovizuálnymi médiami. Som odhodlaná úzko spolupracovať s členskými štátmi 

a orgánmi s cieľom zabezpečiť, aby bola smernica o audiovizuálnych mediálnych službách 

správne transponovaná a účinne vykonávaná. Vytvorenie mechanizmu štruktúrovanej 

spolupráce medzi regulačnými orgánmi v oblasti médií bude mať pri vykonávaní nových 

pravidiel pravdepodobne zásadný význam. 

Nebudem sa vracať ani sa nebudem usilovať o zmenu toho, čo sme dosiahli v rámci smernice 

o audiovizuálnych mediálnych službách. Naopak, akt o digitálnych službách posilní základy 

tejto smernice a doplní ju tam, kde to bude potrebné. Myslím si, že potrebujeme 

aktualizovaný, vyvážený súbor pravidiel pre všetky kategórie obsahu a všetky digitálne 

služby navyše k tým, ktoré sú založené na audiovizuálnom obsahu, ktoré sú zachytené 

v smernici o audiovizuálnych mediálnych službách. Spoločne s výkonnou podpredsedníčkou 

pre Európu pripravenú na digitálny vek a kolégiom budeme musieť vymedziť presný rozsah 

pôsobnosti a opatrenia pre akt o digitálnych službách Pravidlá, ktoré upravujú všetky digitálne 

služby, sú v súčasnosti zastarané a jednotný trh je čoraz viac spochybňovaný právnou 

roztrieštenosťou v členských štátoch, ako aj odlišnou judikatúrou, ktorá sa kumulovala za 

posledných 20 rokov. Tým sa vytvára regulačná zložitosť a neistota, ktorú nemôže prekonať 

žiadny európsky startup. 

Zodpovednosť poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je základným princípom 

smernice o elektronickom obchode. Ako som uviedla pri svojom vypočutí, budem sa snažiť 

zachovať základné princípy, na ktorých spočíva režim zodpovednosti poskytovateľov 

sprostredkovateľských služieb. Inými slovami, poskytovatelia by nemali niesť zodpovednosť, 

pokiaľ sa skutočne nedozvedeli o nezákonnom obsahu na ich platformách. Tieto pravidlá 

umožnili rozvoj internetu, ktorý sme zaznamenali za posledné desaťročia a sú úzko späté so 

základnými právami občanov online. Hoci by sa tieto základné zásady mali zachovať, mám 

v úmysle preskúmať potrebu jasnejších a harmonizovanejších pravidiel. Napríklad 

odporúčanie Komisie z roku 2018 o opatreniach, ktoré majú platformy prijať s cieľom účinne 

bojovať proti nelegálnemu obsahu na internete, je krokom správnym smerom tým, že 

posilňuje postavenie užívateľov. Členské štáty však v tejto oblasti začali prijímať vnútroštátne 

právne predpisy a môže existovať potreba riešiť právnu fragmentáciu jednotného trhu. 



 

59 
 

Domnievam sa, že aktualizované, jasnejšie a jednotnejšie pravidlá uplatňované na celom 

digitálnom jednotnom trhu poskytnú právnu zrozumiteľnosť a veľký domáci trh pre 10 000 

rôznych platforiem EÚ, ktoré sa snažia inovovať v domácom prostredí. Spolupráca medzi 

členskými štátmi bude mať zásadný význam, aby sme mali spoločný prístup k regulácii 

všetkých digitálnych služieb – tak malých inovátorov, ako aj technologických gigantov. Na 

široké konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami vyčleníme dostatok času, budeme 

dôsledne dodržiavať prístup lepšej právnej regulácie a budeme úzko spolupracovať 

s Európskym parlamentom. 
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ODDIEL 11/ OTÁZKY VÝBORU JURI 

Pod vaším vedením sa bude vyvíjať „koordinovaný európsky prístup v oblasti umelej 

inteligencie“. Ako plánujete dosiahnuť primeranú rovnováhu medzi záujmom 

o zaistenie silného rastu a inovácií v Európe v oblasti umelej inteligencie a nových 

technológií a potrebou poskytnúť právny rámec pre takéto nové technológie, ktorý bude 

založený na európskych etických hodnotách a zásade nediskriminácie a bude 

vzbudzovať dôveru občanov v tieto technológie naprieč kultúrami a generáciami, 

pričom zabezpečí, aby za rozhodnutia s významným vplyvom na ľudí bol v konečnom 

dôsledku vždy zodpovedný človek a aby bol režim duševného vlastníctva súdržný 

a vhodný pre digitálny vek a aby podporoval našu konkurencieschopnosť, ako sa 

uvádza vo vašom poverovacom liste? 

 

Sila priemyslu v Európe je založená na našej schopnosti produkovať spoľahlivé 

a dôveryhodné produkty a služby, ktoré rešpektujú naše etické zásady a sú v súlade 

s ambíciami našich občanov. To je prístup, ktorý si Európa musí zachovať aj pri otázke 

umelej inteligencie, či už pri vývoji technológií, alebo pri ich širokom využití v celom 

hospodárstve. 

EÚ môže mať najlepšie etické zásady na svete, je však jasné, že budú mať obmedzený vplyv, 

ak technológia, na ktorú by sa mali uplatňovať, bude vyvíjaná na inom mieste. Európa určila 

smerovanie vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, ktoré ovplyvňuje úvahy 

o pravidlách ochrany údajov na celom svete. Tento úspech by sme mali využiť stanovením 

pevných globálnych noriem pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Tieto normy môžu byť 

príležitosťou pre rozvoj podnikania v EÚ a tvorbu pracovných miest za predpokladu, že 

zásadne posilníme aj naše priemyselné a technologické kapacity v celom dodávateľskom 

reťazci umelej inteligencie, podporíme investície a budeme rozvíjať potrebné zručnosti. 

Regulačný rámec, ktorý sa snažíme zaviesť, by mal vychádzať z práce expertnej skupiny na 

vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, ktorú Komisia vymenovala v roku 2018 a ktorá 

vytvorila rámec pre dôveryhodnú umelú inteligenciu. Doplní aj prebiehajúce hodnotenie 

legislatívneho rámca týkajúceho sa bezpečnosti výrobkov a právne predpisy, ktoré sa 

zaoberajú vplyvom nových technológií, ako je umelá inteligencia a robotika. Tento rámec 

obsahuje sedem kľúčových požiadaviek: „ľudský faktor riadenie a dohľad“, technická 

odolnosť a bezpečnosť“, „riadenie súkromia a riadenie údajov“, „transparentnosť“, 

rozmanitosť, „nediskriminácia a spravodlivosť“, „spoločenský a environmentálny blahobyt“ 

a „zodpovednosť“. Požiadavky boli vypracované s prihliadnutím na vstupy od viac ako 500 

organizácií (priemysel, akademická obec, združenia spotrebiteľov, orgány verejnej správy 

a občianska spoločnosť) počas konzultácií organizovaných na online platforme aliancie pre 

umelú inteligenciu (ktorá má viac ako 3 700 členov). 

S cieľom realizovať tieto požiadavky sa vypracoval hodnotiaci zoznam, ktorý v súčasnosti 

testujú spoločnosti a organizácie zapojené do vývoja a zavádzania technológií umelej 
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inteligencie. Hodnotiaci zoznam bude revidovaný na začiatku roka 2020 na základe výsledku 

tejto pilotnej fázy. 

Na základe týchto zistení budem spolupracovať s dezignovanou výkonnou podpredsedníčkou 

pre Európu pripravenú na digitálny vek a so zvyškom kolégia pri príprave návrhov počas 

prvých 100 dní pre koordinovaný prístup EÚ k regulačnému rámcu pre umelú inteligenciu. 

Budeme úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a členskými štátmi. Musíme 

zabezpečiť, aby navrhované opatrenia boli primerané a nevytvárali zbytočné prekážky pre 

inovatívne spoločnosti. Preskúma sa súbor rôznych možností, od samoregulačných 

a koregulačných opatrení až po systémy overovania treťou stranou. Dôležité je vytvoriť 

prístup, ktorý bude skutočne prispôsobený jednotnému trhu, aby sa zabránilo fragmentácii 

v Európe. 

Podrobnejšie preskúmam aj náš systém duševného vlastníctva a zabezpečím, aby v plnej 

miere podporoval rozvoj a využívanie umelej inteligencie v Európe, ako je vysvetlené 

v nasledujúcej odpovedi. 

Nadviažem na doterajšie pracovné výsledky, ktoré sme dosiahli s členskými štátmi v rámci 

koordinovaného akčného plánu týkajúceho sa umelej inteligencie (z decembra 2018), 

a budem spolupracovať na riešení etických a právnych aspektov prostredníctvom 

ambiciózneho a konkrétneho súboru opatrení, ktorý bude zameraný na posilnenie našich 

priemyselných kapacít a na podporu rastu podnikov v oblasti umelej inteligencie a s jej 

podporou. To zahŕňa aj podstatné zintenzívnenie našej podpory v oblasti výskumu a inovácie. 

Začnem rámcovým programom EÚ (Horizont Európa), na účely ktorého vytvorím nové 

verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie. Cieľom partnerstva je vypracovať 

a zrealizovať jasný plán, ako dosiahnuť vedúce postavenie v technológii umelej inteligencie, 

pričom priemyselné odvetvie a členské štáty prijmú v záujme splnenia tohto cieľa pevný 

záväzok spočívajúci v spoločných investíciách. Hoci je výskum dôležitý, nie je postačujúci. 

Európa sa musí stať priekopníčkou v zavádzaní dôveryhodných technológií umelej 

inteligencie vo všetkých odvetviach hospodárstva. Túto úlohu zohráva program Digitálna 

Európa, ktorý je zameraný na budovanie kapacít umelej inteligencie a zavádzanie najnovších 

riešení v tejto oblasti. 

Musíme vybudovať spoločné dátové priestory, ktoré budú agregovať dáta z celej Európy 

a budú ich sprístupňovať pre aplikácie umelej inteligencie v podnikoch a vo verejnom 

sektore. Mali by sme uľahčiť zdieľanie dát, ako aj prístup k dátam pre aplikácie umelej 

inteligencie v prioritných priemyselných a spoločenských oblastiach, medzi ktoré patrí okrem 

iného aj výroba, zdravotníctvo, doprava, životné prostredie, financie a energetika, pričom by 

sme mali dodržiavať pravidlá stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Mali by 

sa preskúmať aj pravidlá sekundárneho využívania údajov čerpajúc zo skúseností členských 

štátov v tejto oblasti. 

Aby sme dokázali konkurovať v oblasti umelej inteligencie, náš priemysel a naši výskumní 

pracovníci budú potrebovať okrem údajov aj vysokovýkonné výpočtové kapacity. Dúfame, že 

sa nám s podporou programu Digitálna Európa podarí vytvoriť rozsiahlu sieť kompetenčných 
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centier a regionálnych centier digitálnych inovácií. Kapacity výpočtovej techniky, do ktorých 

EÚ a členské štáty investujú v rámci iniciatívy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, 

by sa mohli spojiť do „nástroja EÚ pre bezpečné dáta a výpočtovú techniku v oblasti umelej 

inteligencie“, ktorý by slúžil našim výskumným pracovníkom a inžinierom. 

Vďaka spojeniu zdrojov z EÚ, členských štátov a zo súkromného sektora by sa mali vyvinúť 

testovacie a experimentálne pracoviská pre umelú inteligenciu v kľúčových aplikačných 

oblastiach počnúc nízkouhlíkovou mobilitou až po personalizovanú medicínu a presné 

poľnohospodárstvo. 

Mojím cieľom je postupne zvyšovať investície do umelej inteligencie v EÚ z dnešných 4 

miliárd eur ročne na takmer 20 miliárd eur ročne v roku 2025. To zahŕňa aj značné investície 

do rozvoja zručností a do prispôsobenia našej pracovnej sily prostrediu v odvetví umelej 

inteligencie. Kľúčový význam má podpora startupov a ich rozširovania, ako aj MSP v oblasti 

umelej inteligencie, čo by malo byť prioritou v rámci programu InvestEU. 

Takisto zabezpečím, aby sa pokračovalo v opatreniach na zvyšovanie informovanosti 

verejnosti, ktoré majú prispieť k tomu, aby občania EÚ lepšie chápali umelú inteligenciu 

a aby viac ľudí a podnikov mohlo využívať aplikácie umelej inteligencie. 

Na rozvoji tohto režimu v Európe už pracujeme a popritom plánujem začať trvalý dialóg 

s našimi partnermi na celom svete, aby sme posilnili dôveryhodné technológie v oblasti 

umelej inteligencie, ktoré sú zamerané na ľudí, a aby sme vyriešili prípadné globálne výzvy 

v oblasti duševného vlastníctva. 

 

Vo vašom poverovacom liste ste boli vyzvaná, aby ste zaviedli správny rámec, ktorý 

umožní Európe čo najlepšie využiť prechod na digitálnu technológiu, pričom zabezpečí, 

aby sa pri vývoji nových technológií rešpektovali naše trvalé hodnoty, a aby ste riadili 

vypracúvanie nového aktu o digitálnych službách. 

Podporovanie spravodlivého a zodpovedného prostredia pre európske digitálne podniky 

prostredníctvom silného legislatívneho rámca v oblasti obchodného práva, občianskeho 

práva a medzinárodného práva súkromného je jednou z hlavných výziev, čo sa týka 

podpory konkurencieschopnosti. Aké budú vaše priority, pokiaľ ide o zlepšenie 

súčasného rámca v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a medzinárodného 

práva súkromného pre európske podniky, najmä v súvislosti s ich obchodnou činnosťou 

online? 

 

Digitálne spoločnosti musia rýchlo rásť a musia stavať na cezhraničných sieťových účinkoch. 

Malý startup sa nedokáže vyrovnať so zložitosťou a súvisiacimi nákladmi vyplývajúcimi 

z právnej roztrieštenosti v členských štátoch pri rozširovaní svojich služieb na európskom 

trhu. Akt o digitálnych službách, ktorým sa aktualizujú pravidlá o voľnom pohybe služieb 
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informačnej spoločnosti, prispeje k tomu, aby sa európske spoločnosti mohli rozširovať na 

európskej úrovni, a pomôže im, aby mohli následne získať prístup na svetový trh. 

Ako to vyplýva už aj z vašej otázky, tieto témy sú veľmi široké. Musíme urobiť viac pre to, 

aby sme startupom a MSP pomohli vyrovnať sa so zložitosťou medzinárodného práva 

v oblasti internetu. Budem zvažovať vytvorenie osobitného programu pomoci. 

Je tiež zrejmé, že čím viac budeme schopní tvoriť normy pre digitálny svet v oblasti 

súkromia, umelej inteligencie, bezpečnosti a zodpovednosti, dát a technológie blockchainu, 

tým viac sa právo EÚ a súdy budú považovať za referenciu, čím sa podporí podnikanie v EÚ. 

Budem úzko spolupracovať s mojimi kolegami, najmä s dezignovaným komisárom pre 

spravodlivosť, s cieľom podporovať digitálne podnikanie prostredníctvom opatrení v oblasti 

občianskeho práva, ktoré posilnia spravodlivosť, predvídateľnosť, právnu istotu a dostatočnú 

harmonizáciu, ktorá spoločnostiam umožní využívať výhody jednotného trhu, a zabezpečím, 

aby právo obchodných spoločností prispievalo k stratégii MSP. 

Problémy s internetovou jurisdikciou a súvisiace výzvy v medzinárodnom súkromnom práve 

majú celosvetovú povahu. Európa sa významne podieľa na príslušných multilaterálnych 

fórach a mali by sme v tomto smere aj naďalej pokračovať, a to aj pokiaľ ide o činnosť WTO 

v oblasti elektronického obchodu. 

 

Na základe vášho poverovacieho listu budete zodpovedná za zabezpečenie toho, aby 

európsky režim duševného vlastníctva bol súdržný a vhodný pre digitálny vek a aby 

podporoval našu konkurencieschopnosť. Tento režim bude zohrávať kľúčovú úlohu pri 

vývoji umelej inteligencie a iných technológií budúcnosti. V tejto súvislosti však možno 

predvídať viacero problematických oblastí, a to: 

  riadenie, vlastníctvo a ochrana údajov používaných pri vývoji systémov umelej 

inteligencie; 

  vymedzenie vzťahu medzi údajmi a právami duševného vlastníctva 

využívanými v súvislosti s umelou inteligenciou vrátane otázok porušovania, 

zverejňovania a spoločného využívania; 

  používanie algoritmov pri vývoji technológií umelej inteligencie a využívanie 

technológií umelej inteligencie pri riadení a presadzovaní práv duševného 

vlastníctva, napr. „inteligentných zmlúv“; 

  potenciálne problémy vyplývajúce z protichodného rozhodného práva 

a jurisdikcií. 

Akú stratégiu si vzhľadom na tieto výzvy zvolíte, aby ste zabezpečili, že európsky režim 

práv duševného vlastníctva bude vhodný na daný účel a nadčasový? 

 

Rozmach umelej inteligencie a dátového hospodárstva má radikálny vplyv nielen na naše 

hospodárstva, ale aj na spôsob, akým fungujú naše systémy duševného vlastníctva. Budem 

konať vo viacerých oblastiach: 
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Po prvé pevne verím, že základom priemyselnej politiky EÚ by mala byť tvorba, 

sprístupňovanie a zdieľanie dát. Európa musí mať dobre definovanú stratégiu, ako to 

dosiahnuť. Veľké objemy dátových súborov, ktoré dnes máme k dispozícii, môžu nášmu 

hospodárstvu priniesť kriticky dôležité vstupy. Naša schopnosť zavádzať inteligentné systémy 

zdravotnej starostlivosti alebo autonómne autá závisí od dostupnosti takýchto objemných 

dátových súborov. Dáta ako také nie sú chránené právom duševného vlastníctva. Ako však 

naznačujete vo vašej otázke, vynárajú sa určité otázky súvisiace s duševným vlastníctvom. 

Dáta a algoritmy môžu byť napríklad predmetom obchodného tajomstva v zmysle smernice 

o obchodných tajomstvách z roku 2016. Dáta, ako napríklad obrázky, môžu byť takisto 

chránené autorským právom. Takéto režimy práv duševného vlastníctva chránia legitímne 

záujmy. Náš právny rámec v oblasti duševného vlastníctva je však flexibilný a ochrana práv 

duševného vlastníctva neznamená, že takéto údaje nemožno zdieľať. 

Doteraz sa hlavná pozornosť venovala najmä zdieľaniu dát verejného sektora podľa smernice 

o otvorených údajoch. Musíme však pokročiť ďalej a zároveň dodržiavať všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov. Zdieľanie dát súkromného sektora, ako aj obchodovanie 

s takýmito dátami už boli predmetom analýz. V roku 2018 Komisia vypracovala hodnotiacu 

správu o dostupnej ochrane práv duševného vlastníctva v prípade databáz, ktorá sa týkala aj 

autorských práv a práv sui generis, spolu s oznámením „Smerom k spoločnému európskemu 

dátovému priestoru“. Zavedenie osobitnej výnimky pre hĺbkovú analýzu textov a dát sa 

považuje za významný krok vpred smerom k vytvoreniu takého európskeho legislatívneho 

rámca pre práva duševného vlastníctva, ktorý by viac zohľadňoval umelú inteligenciu. Táto 

práca predstavuje vynikajúci odrazový mostík na riešenie aktuálne diskutovaných otázok. 

Počas môjho mandátu bude prioritou to, aby sa vymedzili a zaviedli pravidlá, ktorými sa 

riadia dáta a zdieľanie dát v Európe, a zároveň sa zachovali tie správne stimuly podporujúce 

tvorbu a dostupnosť dát. Musíme uľahčiť sprístupňovanie a opätovné využívanie dát na 

konkrétne ciele verejného záujmu, ako je napríklad lekársky výskum a zlepšovanie verejných 

služieb. 

Musíme zlepšiť prístup k dátam v súkromnej držbe a vyriešiť problém nerovnováhy trhových 

síl medzi rôznymi aktérmi. Musíme pri tom zohľadniť skutočnosť, že dátové súbory majú 

v držbe nielen veľkí hráči, ale aj malé a inovačné startupy. Potrebujeme jasné a spravodlivé 

pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých. Moja činnosť sa nebude sústreďovať len na 

objasnenie regulačného rámca: budem spolupracovať aj s príslušnými priemyselnými 

odvetviami a v prípade potreby aj s verejnými orgánmi, aby sme zaviedli nástroje, ktorými sa 

uľahčí účinné zdieľanie dát. 

Tento problém sa netýka konkrétneho odvetvia – ide o záležitosť hlavnej priemyselnej 

politiky, ktorej úlohou je to, aby sa zachovala naša konkurencieschopnosť voči USA a Číne. 

Po druhé sa budem podrobne zaoberať tým, či možno vynálezy a diela vytvorené umelou 

inteligenciou chrániť a za akých podmienok. V roku 2017 bolo uverejnených takmer 30 000 

svetových patentových prihlášok týkajúcich sa umelej inteligencie, čo je dvakrát viac ako 

pred dvomi rokmi. 
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Duševné vlastníctvo v oblasti umelej inteligencie vyvoláva právne, politické a dokonca aj 

filozofické otázky o povahe vynálezov a inovácií. Zatiaľ sme nenašli všetky odpovede, ale 

musíme tieto otázky urýchlene objasniť. Už boli predložené patentové prihlášky, v ktorých sa 

umelá inteligencia uvádza ako pôvodca vynálezu, čím došlo k spochybneniu pojmov ako 

identita vynálezcu, novosť a zverejnenie. Podobná diskusia sa vedie aj v súvislosti 

s autorskými právami. O túto problematiku sa zaujíma aj Svetová organizácia duševného 

vlastníctva a Spojené štáty. Tieto diskusie iniciovali útvary Komisie a som presvedčená, že 

Európa musí zaujať v tejto globálnej diskusii vedúce postavenie. Zatiaľ čo táto práca 

napreduje, paralelne posudzujeme aj potrebu pripraviť usmernenia pre náš existujúci právny 

rámec EÚ. 

Po tretie budem skúmať, ako nám revolúcia v oblasti umelej inteligencie pomôže zefektívniť 

naše systémy duševného vlastníctva. Umelá inteligencia a iné technológie, ako je napríklad 

blockchain, sa môžu použiť na uľahčenie registrácie patentov a postupov ich preskúmania. 

Môžu tiež pomôcť európskym kreatívnym odvetviam pri znižovaní zložitosti a zvyšovaní 

účinnosti nášho systému autorských práv. Môžu sa použiť na uľahčenie udeľovania licencií, 

napríklad umožnením využívania a rozvoja inteligentných zmlúv. Niektoré členské štáty 

zvažujú zavedenie právnych predpisov o inteligentných zmluvách a vo všeobecnosti 

o blockchaine. Myslím si, že správny rozmer regulácie technológie blockchainu je európsky 

rozmer. Európa môže zaujať vedúcu úlohu a ja predložím konkrétne návrhy založené na 

veľkom množstve doteraz vykonanej práce, pričom budem v plnej miere dodržiavať najvyššie 

normy lepšej právnej regulácie. 

Po štvrté, umelá inteligencia a súvisiace technológie nám môžu pomôcť aj v boji proti 

krádežiam duševného vlastníctva. Krádeže duševného vlastníctva sa rozmáhajú tak 

v celosvetovom meradle, ako aj v Európe. V roku 2016 predstavovali falšované výrobky 

3,3 % svetového obchodu. Predstavovali 6,8 % dovozu do EÚ v porovnaní s 5 % 

zaznamenanými iba o tri roky skôr. Malo by sa tomu zamedziť a nové technológie nám 

v tomto smere môžu pomôcť. Napríklad riešenia založené na technológii blockchainu môžu 

nositeľom práv pomôcť lepšie kontrolovať ich dodávateľské reťazce. Riešenia založené na 

umelej inteligencii môžu byť využité aj na to, aby sa odhalili a odstránili nelegálne ponuky 

online. 

Ako prvý krok vytvorím skupinu na vysokej úrovni, ktorá sa bude zaoberať otázkami 

súvisiacimi s duševným vlastníctvom, ktoré vyvolala revolúcia v oblasti umelej inteligencie 

a dát. Budem viesť diskusie so zainteresovanými stranami a prehlbovať našu analýzu 

s cieľom navrhnúť riešenia. 

Počas môjho mandátu budem úzko spolupracovať so zainteresovanými stranami a všetkými 

partnermi a zapojím sa do aktívneho dialógu s našimi hlavnými obchodnými partnermi, aby 

sa minimalizovali problémy vyplývajúce z protichodných pravidiel a jurisdikcie. Teším sa aj 

na spoluprácu s Európskym parlamentom. 


