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DOTAZNÍK PRE DEZIGNOVANÉHO KOMISÁRA 

Thierry BRETON 

dezignovaný komisár pre vnútorný trh 

 

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

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

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

by ste mali niesť zodpovednosť? Čo Vás motivuje? 

„Naše krajiny sú pre dnešný svet príliš malé v porovnaní s potenciálom moderných technických 

prostriedkov a vzhľadom na rozmery Ameriky a Ruska dneška a Číny a Indie zajtrajška.“ 

To sú slová Jeana Monneta z roku 1954. Jeho posolstvo je aj dnes veľmi aktuálne. Potrebujeme 

silnú Európu a my, Európania, musíme spolupracovať, aby sme dokázali konkurovať na 

globálnej úrovni. Zároveň však nesmieme zabúdať na jednotlivé časti, z ktorých je Európa 

zložená, teda na jej regióny a jej obyvateľov. 

Celý svoj život som sa snažil prispievať k budovaniu našej Európy bez ohľadu na to, kde ma 

zaviedli moje pracovné povinnosti. 

Po absolvovaní inžinierskeho štúdia informatiky na vysokej škole Supelec som svoj profesijný 

život začal založením vlastnej softvérovej spoločnosti. 

Ako 30 ročný som bol na šesť rokov zvolený za člena a podpredsedu regionálnej rady v Poitou-

Charentes. Riadil som výstavbu Futuroscopu, prvého tematického parku v Európe zameraného 

na technológie. Mojím cieľom bolo pomôcť našej spoločnosti nebáť sa pevne uchopiť 

budúcnosť do vlastných rúk a využiť príležitosti, ktoré už vtedy prinášala digitálna oblasť. 

Neskôr ako prezident celosvetovo pôsobiacej spoločnosti špecializujúcej sa na technológie 

zobrazovania som obhajoval európske inovačné a výskumné kapacity na globálnej úrovni. 

Následne som ako prezident francúzskeho tradičného telekomunikačného operátora prispel 

k dosiahnutiu konvergencie medzi pevnými, mobilnými a internetovými službami, k čomu 

došlo vôbec prvýkrát v priemysle. Snažil som sa predvídať vplyv digitalizácie na budúcnosť 

médií a audiovízie, ktoré sú teraz plne integrované. 

Ako francúzsky minister hospodárstva, financií a priemyslu som sa zasadzoval za zníženie 

dlhu, a to tak verejného, ako aj súkromného, pretože dlh je prekážkou do budúcnosti a vytvára 

závislosť. Celá moja stratégia bola zameraná na to, aby sa Francúzsko vrátilo na úroveň 

maastrichtských kritérií, čo sa mi aj podarilo. Tento záväzok som prijal ako priamy príspevok 

k európskej stabilite. 

Napokon som pôsobil ako predseda európskej a globálnej skupiny v oblasti digitálnych služieb 
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a kybernetickej bezpečnosti, Európskej spoločnosti, ktorá mala jedno ústredie vo Francúzsku 

a druhé v Nemecku. Táto spoločnosť dosiahla ako prvá v priemysle nulové emisie uhlíka. Moje 

skúsenosti, moja motivácia a môj život majú jedného spoločného menovateľa: vášeň. Najprv 

vášeň pre technológie, potom vášeň pre ekonómiu, podnikanie, vášeň pre verejné blaho a, 

samozrejme, vášeň pre európsky projekt. 

Ak budem akceptovaný a stanem sa komisárom, budem to pre mňa príležitosť prispieť k mojej 

vášni pre európsky projekt a ťažiť z rozličných aspektov mojej kariéry: od podnikateľa v MSP 

až po generálneho riaditeľa celosvetovo pôsobiacej európskej spoločnosti, ako aj zo skúseností 

vo funkcii ministra a voleného zástupcu. 

Ako budete prispievať k návrhu strategického plánu Komisie? 

V politických usmerneniach, ktoré vydala zvolená predsedníčka von der Leyenová, sú vytýčené 

jej ambície pre Európu, ktorá „musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému 

digitálnemu svetu“. Ak schválite moju nomináciu, urobím všetko pre to, aby som túto ambíciu 

pomohol premeniť na skutočnosť. Pri tom budem spolupracovať s mojimi kolegami v kolégiu 

pod vedením predsedníčky a troch výkonných podpredsedov, ako aj s vami, Európskym 

parlamentom, a Radou. Viac ako kedykoľvek predtým musíme spoločne hľadať riešenia na 

geopolitické výzvy, ktorým Európa čelí. Verím v Európu, ktorá dokáže „zosúladiť sociálne 

a trhové aspekty“ tak, ako to uviedla zvolená predsedníčka vo svojich usmerneniach. To je 

Európa, ktorá každému pomôže využiť svoj potenciál. Európa, ktorá je otvorená svetu, ale ktorá 

bráni svoje záujmy. Európa, ktorá vníma svet okolo seba vo všetkých jeho aspektoch bez toho, 

aby bola naivná. 

K realizácii strategického plánu, ktorý vypracovala zvolená predsedníčka, prispejem 

nasledovne: 

 Jednotný trh, ktorý pracuje v prospech ľudí a robí z Európy globálneho hráča 

Jednotný trh je jedným z najvýznamnejších úspechov budovania Európy. Prináša príležitosti 

pre ľudí. Prináša väčší výber a lepšiu ochranu pre spotrebiteľov. Prináša možnosť jednoduchšie 

žiť a pracovať v inom členskom štáte. Fungujúci jednotný trh musí zaručovať dodržiavanie 

pravidiel. Nebudem sa zdráhať vynútiť dodržiavanie týchto pravidiel. Budem sa brániť 

akýmkoľvek snahám o národný protekcionizmus a obnovu ekonomických hraníc medzi našimi 

krajinami. Chcem kontinent, na ktorom môže každý podnik bez ohľadu na svoju veľkosť 

jednoducho rásť cez hranice a považovať jednotný trh za svoju domovskú základňu. 

Odstraňovaním fragmentácie môže Európa nadobudnúť silu a pôsobiť ako skutočný globálny 

hráč. 

 Formovanie digitálneho priestoru 

Podobne ako v priestoroch, ktoré už ľudia ovládli a sformovali – zem, more, vzduch a napokon 

kozmický priestor – sa musíme angažovať aj v digitálnom priestore, pričom musíme 

zabezpečiť, aby bol bezpečný a otvorený pre všetkých. Mám v úmysle navrhnúť jasné pravidlá, 

ktoré chránia práva a slobody Európanov a zároveň poskytujú právnu istotu, ktorú naše 

spoločnosti, a to najmä tie najmenšie, potrebujú. Ťažiskom môjho záujmu bude umelá 

inteligencia, údaje, kybernetická bezpečnosť a úloha platforiem prostredníctvom aktu 

o digitálnych službách. Osobitnú pozornosť budem venovať mediálnemu a audiovizuálnemu 

sektoru, ktoré prispievajú nielen k rastu a zamestnanosti, ale ktoré majú aj rozhodujúcu úlohu 

z hľadiska našej demokracie a európskej identity. 
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 Podpora prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo 

Náš cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom bude formovať ráz 

všetkých európskych politík. Európsky ekologický dohovor si bude vyžadovať silný 

priemyselný rozmer. Zabezpečím, aby EÚ podporovala našu priemyselnú základňu pri ďalšej 

príprave na ekologickú transformáciu a aby nové technológie zohrávali kľúčovú úlohu pri 

dosahovaní nášho cieľa. Rovnako je dôležité zabezpečiť, aby sa do tejto transformácie zapojili 

všetky spoločnosti – či už veľké alebo malé – a aby sme zároveň ponúkli a podporovali nové 

príležitosti pre ľudí a regióny, ktorých sa prechod k čistejšiemu a ekologickejšiemu priemyslu 

týka. 

 Budovanie technologickej sebestačnosti Európy 

Európa nemôže uskutočniť svoju digitálnu a ekologickú transformáciu bez zabezpečenia 

technologickej sebestačnosti. Nejde pritom o žiadnu protekcionistickú koncepciu, ale iba 

o existenciu európskych technologických alternatív v kľúčových oblastiach, v ktorých sme 

v súčasnosti závislí. Na európskej úrovni musíme spolupracovať v oblastiach strategického 

významu, ako je obrana, kozmický priestor a kľúčové technológie, ku ktorým patrí 5G 

a kvantová oblasť. Pritom sa musíme zamerať na preklenutie digitálnej priepasti a zapojenie 

všetkých regiónov Európy. 

Aby sa vízia Európy ako digitálneho, technologického a priemyselného lídra s integrovaným 

jednotným trhom ako svojou základňou mohla pretaviť do skutočnosti, vymedzím pre každú 

prioritu jasné ciele, ktorých plnenie možno počas môjho mandátu posudzovať. Zabezpečím, 

aby boli tieto priority vymedzené v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou, ale aj 

s občianskou spoločnosťou a priemyslom. Som presvedčený, že spoločne môžeme prispieť 

k tomu, aby sa Európa stala konkurencieschopnou na globálnej úrovni, pričom v centre 

technologického rozvoja budú naši ľudia a životné prostredie. 

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

politiky svojho portfólia? 

Je nevyhnutné, aby mohli ženy zohrávať plnohodnotnú úlohu vo všetkých oblastiach 

hospodárstva. V mojej poslednej spoločnosti som ako prezident kládol veľký dôraz na 

zabezpečenie toho, aby mali ženy rovnaké príležitosti uspieť ako muži. Táto spoločnosť 

realizovala mnohé úspešné iniciatívy a pravidelne sa objavovala na popredných miestach 

v rebríčkoch inkluzívnych zamestnávateľov. Takisto som prepracoval postupy prijímania 

zamestnancov, aby som v maximálnej možnej miere potlačil rodovú dimenziu. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, zaväzujem sa, že tento prístup budem uplatňovať aj 

v Komisii, ako aj pri tvorbe jej politík. Som pevne odhodlaný zlepšiť rodovú rovnováhu 

a uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti vo všetkých oblastiach a štruktúrach, ktoré budú patriť 

do mojej pôsobnosti. 

Okrem toho nadviažem v tejto oblasti na kroky svojich predchodcov, ku ktorým patria aj 

iniciatívy generálnych riaditeľstiev pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP 

(GR GROW) a pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CNECT) zamerané na 

zvyšovanie informovanosti v záujme podpory podnikania žien, a to okrem iného 

prostredníctvom spustenia elektronickej platformy pre podnikateľky, vytvorenia európskej 

siete pre ženských podnikateľských anjelov a siete európskych centier webových 

podnikateliek. Budem tiež úzko spolupracovať s komisárkou pre rovnosť, aby som zabezpečil 
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splnenie strategického záväzku Komisie pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019. 

 

Aké záruky nezávislosti môžete poskytnúť Európskemu parlamentu a ako by ste 

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

spochybniť plnenie vašich úloh v rámci Komisie? 

Zaväzujem sa, že hneď ako budem vymenovaný, budem bezpodmienečne a dôsledne 

dodržiavať povinnosti týkajúce sa nezávislosti, transparentnosti, nestrannosti a dostupnosti tak, 

ako sú vymedzené v článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a v článku 245 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem plne rešpektovať literu a ducha zmluvy, a to 

najmä povinnosť konať v európskom záujme a bez prijímania akýchkoľvek pokynov. Rovnako 

budem dodržiavať Kódex správania členov Európskej komisie a jeho ustanovenia o konflikte 

záujmov. Moje vyhlásenie o záujmoch je kompletné a verejne prístupné. 

Ako som uviedol vo svojom vyhlásení o záujmoch, rozhodol som sa prijať radikálne opatrenia 

na zabránenie akémukoľvek možnému konfliktu záujmov, pokiaľ ide o moje predchádzajúce 

činnosti. 

Ešte pred vypočutím pred Európskym parlamentom som predal celé svoje portfólio akcií 

a odstúpil som zo všetkých funkcií, ktoré som zastával v rôznych spoločnostiach či 

združeniach. Dnes teda nevlastním žiadne akcie a nezastávam žiadne funkcie. 

Okrem toho budem postupovať rovnako nekompromisne, ako keď som priamo zo súkromného 

sektora prišiel na pozíciu ministra hospodárstva, financií a priemyslu. Preto budem striktne 

uplatňovať kódex správania členov Komisie, najmä článok 2 ods. 6, ktorý sa týka povinnosti 

vyhýbať sa akejkoľvek situácii, ktorá môže vyvolať konflikt záujmov alebo situácii, ktorú 

možno za takú považovať. V prípade možného konfliktu záujmov sa budem dôkladne riadiť 

postupom stanoveným v článku 4 kódexu. V tejto súvislosti a po dohode s predsedníčkou 

automaticky odstúpim z účasti na akomkoľvek rozhodnutí o financovaní, zmluvách alebo 

riadení, ktoré by sa priamo týkalo spoločnosti Atos alebo jedného z jej subjektov. 

Rozhodol som sa prijať všetky tieto opatrenia, aby som mohol s plnou dôverou spolupracovať 

so všetkými poslancami Európskeho parlamentu, pri najhlbšej úcte k mandátu, ktorý mi môže 

byť prostredníctvom Európskeho parlamentu udelený, v mene všetkých našich európskych 

spoluobčanov. 

 

2. Riadenie úradu a spolupráca s Európskym parlamentom 

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

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

o zvyšovanie transparentnosti, posilňovanie spolupráce a prijímanie účinných 

následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek 

týkajúcich sa legislatívnych iniciatív? Ste v súvislosti s plánovanými iniciatívami alebo 

prebiehajúcimi postupmi pripravený poskytovať Parlamentu rovnaké informácie 

a dokumenty ako Rade? 
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Ak budem potvrdený vo funkcii komisára, budem plne dodržiavať zásadu kolegiality a budem 

niesť plnú politickú zodpovednosť za činnosti v oblasti mojej pôsobnosti vymedzenej 

v poverovacom liste, ktorý mi bol zaslaný 7. novembra. Portfólio, ktoré má zvolená 

predsedníčka v úmysle mi zveriť, tvorí jadro hlavných cieľov Európskeho ekologického 

dohovoru, Hospodárstva, ktoré pracuje v prospech ľudí, Európy pripravenej na digitálny vek 

a Silnejšej Európy vo svete. Budem sa zapájať do činností výkonných podpredsedov a svoje 

kroky budem koordinovať s celým kolégiom komisárov, aby som sa uistil, že tieto ciele sú 

splnené. 

Ak mi vyslovíte dôveru, budem s maximálnym nasadením pracovať na tvorbe iniciatív pre 

budúcnosť Európy, jej hospodárstva a občanov. Počas celého legislatívneho procesu budem 

preto uplatňovať otvorený prístup založený na spolupráci, pričom sa budem od Európskeho 

parlamentu usilovať získať spätnú väzbu a podporu. Európsky parlament zastupuje hlas 

európskych občanov a ja budem v plnej miere prihliadať na jeho názory. Budem sa obracať na 

Európsky parlament a jeho výbory, aby som počúval, vymieňal si názory a spolupracoval s jeho 

členmi. 

 

Zásadu zodpovednosti voči Európskemu parlamentu budem uplatňovať s plnou vážnosťou. 

Budem sa zúčastňovať na zasadnutiach výborov, plenárnych zasadnutiach Európskeho 

parlamentu a na rokovaniach v rámci trialógu. Budem sa politicky zodpovedať pred 

Parlamentom v súlade s Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou z roku 2010 a budem uplatňovať pravidlá tejto dohody. 

 
S Európskym parlamentom budem vždy zaobchádzať rovnako ako s Radou, teda ako so 

spoluzákonodarcom, a obom inštitúciám budem poskytovať rovnaké množstvo informácií 

a dokumentov. Zároveň zabezpečím, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný 

v tých oblastiach, ktoré budú patriť do mojej pôsobnosti, a to najmä pred významnými 

udalosťami a v kľúčových etapách medzinárodných rokovaní. 

Vo vzťahoch s Európskym parlamentom sa ja osobne, môj kabinet a moje útvary budú vždy 

usilovať o dôveru, transparentnosť a otvorenosť. 

Transparentnosť 

V politických usmerneniach zvolenej predsedníčky von der Leyenovej sa zdôrazňuje, že ak 

chceme opätovne získať dôveru občanov v Úniu, mali by naše inštitúcie fungovať otvorene a vo 

vzťahu k transparentnosti bezchybne. 

Preto som odhodlaný uplatňovať rozsiahle ustanovenia o transparentnosti a toku informácií 

stanovené v Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou 

a v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva. Postarám sa najmä o to, aby boli tieto 

ustanovenia dodržiavané v rámci mojich štruktúrovaných dialógov a ostatných kontaktov 

s výbormi Parlamentu. 

Zapojím sa aj do činností, ktoré Komisia neustále vyvíja v snahe informovať občanov o úlohe, 

ktorú Komisia zohráva v inštitucionálnom usporiadaní EÚ. Okrem toho sa v súlade so zásadami 

lepšej právnej regulácie budú politické návrhy v oblasti mojej pôsobnosti opierať o riadne 

konzultácie s expertmi a verejnosťou. 

Prijímanie následných opatrení vyplývajúcich z pozícií Parlamentu a jeho požiadaviek 

týkajúcich sa legislatívnych iniciatív 
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Zvolená predsedníčka Ursula von der Leyenová podporuje právo Európskeho parlamentu na 

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

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

zásady proporcionality, subsidiarity a lepšej tvorby práva. Tento cieľ plne podporujem. 

Parlamentu poskytnem plnú súčinnosť v každej etape diskusií o uzneseniach. Som odhodlaný 

úzko spolupracovať s príslušnými parlamentnými výbormi a aktívne sa zapájať do prípravy 

uznesení. Som pevne presvedčený, že to prispeje k zlepšeniu dialógu, posilneniu dôvery 

a zmyslu pre spoluprácu v záujme dosiahnutia spoločného cieľa. 

Poskytovanie informácií a dokumentov 

Ako som už uviedol predtým, zabezpečím, aby boli parlamentné výbory zapojené do každého 

významného vývoja v oblasti mojej pôsobnosti súčasne a rovnako ako Rada. Pritom si 

uvedomujem, že poskytovanie informácií a dokumentov je dôležitým aspektom posilnenia 

partnerstva medzi Európskym parlamentom a Komisiou. Preto sa zaväzujem, že budem plne 

uplatňovať príslušné ustanovenia rámcovej dohody medzi obomi inštitúciami, ako aj 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva. V zmluvách sa stanovuje rovnosť 

Parlamentu a Rady ako spoluzákonodarcov a ja zabezpečím, aby sa to rešpektovalo aj pri 

výmene informácií v oblastiach mojej pôsobnosti. 
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Otázky Výboru pre  

priemysel, výskum a energetiku 

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

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

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

Ktoré špecifické legislatívne a nelegislatívne iniciatívy vrátane finančných nástrojov 

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

v oblasti európskej technologickej sebestačnosti vrátane kybernetickej bezpečnosti, 

umelej inteligencie, technológií distribuovanej databázy transakcií, vysokovýkonnej 

výpočtovej techniky, komunikačných sietí, údajov a tiež kľúčových hodnotových 

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

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

obehové hospodárstvo prispel k celkovej priemyselnej stratégii EÚ? Ako budete 

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

vašom portfóliu? 

V nasledujúcich rokoch bude vymedzená úloha Európy vo svete. Rýchlosť technologickej 

a digitálnej revolúcie, potreba prispôsobiť našu spoločnosť a hospodárstvo zmene klímy 

a intenzívnejšia hospodárska súťaž zo strany mimoeurópskych krajín sú výzvy, ktorým 

spoločne čelíme, pričom ďalším rizikom sú prehlbujúce sa sociálne rozdiely. Mojou prioritou 

bude pomôcť európskym občanom a podnikom prispôsobiť sa týmto zmenám a využiť 

príležitosti, ktoré ponúkajú. 

Digitálna ekonomika a spoločnosť 

Nové technológie, ako sú ako umelá inteligencia, 5G, vysokovýkonná a kvantová výpočtová 

technika a robotika, vzbudzujú nádej na zlepšenie kvality života, bezpečnosti a prosperity 

Európanov. Na to, aby sme tento potenciál dokázali využiť, potrebujeme udržateľný prístup 

k inováciám a digitalizácii sústredený na človeka. Charakteristickou črtou „digitalizácie 

pochádzajúcej z EÚ“ by malo byť vytváranie rastu pri zachovaní vernosti našim hodnotám. 

Vďaka výraznej podpore Európskeho parlamentu dosiahla Európa významný pokrok na ceste 

k digitálnemu jednotnému trhu. Teraz zabezpečím, aby boli prijaté pravidlá riadne 

presadzované. Musíme sa však dostať ďalej. 

V súlade s mojím poverovacím listom budem v koordinácii s výkonnou podpredsedníčkou pre 

Európu pripravenú na digitálny vek viesť prácu na regulačnom rámci pre zavádzanie umelej 

inteligencie sústredenej na človeka. Táto iniciatíva pomôže vymedziť prísne globálne normy 

pre dôveryhodnú umelú inteligenciu so silnou ochranou spotrebiteľa a zároveň obmedziť 

regulačné zaťaženie v oblasti inovácií a rozvoja podnikov. Jej cieľom bude zároveň zabrániť 

fragmentácii jednotného trhu, ktorá by mohla vyplynúť z rôznych vnútroštátnych iniciatív. 

Nový regulačný rámec pre umelú inteligenciu bude vychádzať z práce expertnej skupiny na 

vysokej úrovni a z výsledkov konzultácií a testovania kľúčových požiadaviek pre dôveryhodnú 

umelú inteligenciu. 

Umelá inteligencia závisí od údajov. Chcem zaistiť, aby sme sa posunuli smerom ku 

skutočnému jednotnému trhu s údajmi. Vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov má 

Európa k dispozícii regulačný rámec pre osobné údaje na svetovej úrovni. Stále je však 

potrebné vyvinúť úsilie na stimulovanie tokov údajov medzi podnikmi a medzi podnikmi 
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a vládami. Európa má príležitosť vytvoriť model hospodárstva založeného na údajoch, ktorý by 

občanom a spoločnostiam vrátane malých a stredných podnikov umožnil získať kontrolu nad 

svojimi údajmi a zároveň zabezpečil lepšiu dostupnosť údajov. Musíme podporovať vznik 

vhodných ekosystémov na šírenie údajov v rámci jednotného trhu a na využívanie našich 

priemyselných kapacít. Chcem podporovať vznik „spoločných európskych dátových 

priestorov“ v rôznych sektoroch. V záujme zlepšenia dostupnosti údajov a ich toku naprieč 

hranicami a sektormi a ich opakovaného použitia mám v úmysle vychádzať z nariadenia 

o voľnom toku iných ako osobných údajov a smernice o otvorených údajoch. 

Zvolená predsedníčka ma takisto poverila úlohou pripraviť akt o digitálnych službách. Mal by 

sa ním posilniť jednotný trh pre všetky digitálne služby a zároveň by mal najmä malým 

a stredným podnikom, začínajúcim a rozširujúcim sa podnikom umožniť, aby využívali právnu 

zrozumiteľnosť v celej EÚ, a náležite pritom zohľadniť širší rozsah určitých aktérov na trhu. 

Cieľom tohto aktu bude poskytnúť európsky rámec pre ďalšie vlny inovácií a trhových 

príležitostí v oblasti digitálnych služieb a zároveň presadzovať európske hodnoty. Budem úzko 

spolupracovať s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek a po 

dôkladnom procese konzultácií a hodnotenia vymedzím presný rozsah pôsobnosti a opatrenia 

v súvislosti s aktom o digitálnych službách. 

Prechod na digitálnu ekonomiku vyvoláva mnoho ďalších politických a regulačných otázok, od 

problémov v oblasti hospodárskej súťaže, ktoré sa týkajú trhovej sily, až po pracovnoprávne 

otázky týkajúce sa platformového hospodárstva alebo zdaňovania. Zabezpečím dôkladné 

presadzovanie pravidiel transparentnosti a spravodlivosti zavedených v nariadení o vzťahoch 

medzi platformami a podnikmi. Budem úzko spolupracovať s výkonnou podpredsedníčkou pre 

Európu pripravenú na digitálny vek s cieľom posúdiť, či sú v tejto oblasti potrebné ďalšie 

opatrenia. Takisto budem dôrazne podporovať činnosť komisára pre pracovné miesta s cieľom 

hľadať spôsoby, ako v súlade s pilierom sociálnych práv zlepšiť pracovné podmienky 

pracovníkov platforiem. 

V audiovizuálnom a mediálnom sektore sa zbližujú obsah a služby on-line. Video je teraz 

neoddeliteľnou súčasťou ponuky významných online platforiem a audiovizuálne diela budú do 

roku 2022 predstavovať 80 % všetkej internetovej prevádzky. Preto chcem predložiť holistický 

prístup pre tento sektor spolu s naším regulačným rámcom a finančnými nástrojmi vrátane 

programu MEDIA. Predložím akčný plán pre konkurencieschopnosť a pluralitu bohatstva 

audiovizuálneho a mediálneho sektora. Mám v úmysle zamerať sa na vykonávanie zmenenej 

smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a na inteligentné využívanie našich 

finančných programov a nástrojov na podporu mediálneho a audiovizuálneho sektora v čase, 

keď si osvojujú digitálnu transformáciu. 

Ďalšie opatrenia týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a pripojiteľnosti sú podrobne opísané 

ďalej v texte. 

Priemysel a malé a stredné podniky (MSP) 

Nosným pilierom hospodárstva EÚ je 25 miliónov európskych malých a stredných podnikov. 

Predstavujú 99,8 % všetkých spoločností EÚ v nefinančnom podnikateľskom sektore, 

zamestnávajú dve tretiny pracovnej sily a prispievajú viac ako 50 % k pridanej hodnote EÚ. 

Malé a stredné podniky sú aj úzko prepojené s väčšími spoločnosťami, a to buď 

prostredníctvom hodnotových reťazcov, alebo prostredníctvom inovácií, ktoré môžu veľkým 

spoločnostiam poskytnúť. Musíme riešiť výzvy, ktorým čelia, a to od administratívnej záťaže 

až po nájdenie potrebnej pracovnej sily. Malé a stredné podniky by mali byť stredobodom našej 
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priemyselnej stratégie, ako aj nášho úsilia posilňovať jednotný trh a podporovať prechod 

Európy k udržateľnosti, digitalizácii a inováciám. 

Mojou prioritou bude prispieť k novej stratégii pre malé a stredné podniky a k novej 

priemyselnej stratégii, ktoré oznámila zvolená predsedníčka. Do oboch stratégií bude plne 

začlenený náš cieľ byť do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a podporovať 

obehové hospodárstvo. Podrobnejšie informácie o týchto stratégiách uvediem v nasledujúcich 

odpovediach. 

Technologická sebestačnosť 

Nadmerné spoliehanie sa na zahraničné technológie v strategickom sektore hospodárstva 

vystavuje EÚ, jej členské štáty a podniky narušeniam dodávateľského reťazca, zvýšenému 

zahraničného vplyvu a kontrole, ako aj bezpečnostným obavám. Ako súčasť priemyselnej 

stratégie preto predložím opatrenia na posilnenie technologickej sebestačnosti Európy 

a využijem pri tom všetky nástroje, ktoré mám k dispozícii. V tejto súvislosti vypracujem 

osobitné opatrenia v otázke priemyselnej stratégie. 

Obrana a kozmický priestor 

Pokrok dosiahnutý v posledných rokoch v európskej spolupráci v oblasti obrany je 

bezprecedentný. Zabezpečím najmä to, aby Európsky obranný fond a jeho pilotné programy 

prinášali výsledky. V nasledujúcich piatich rokoch budem presadzovať jasnú a ambicióznu 

agendu na podporu európskej spolupráce v obrannom priemysle, ktorej cieľom je skutočná 

európska obranná únia. 

Európa je kozmickou veľmocou, a to druhou na svete. Je tomu tak vďaka veľkým investíciám, 

najmä prostredníctvom dvoch významných programov: systému Galileo, európskeho systému 

satelitnej navigácie, a systému Copernicus, európskeho systému pozorovania Zeme. Na základe 

Kozmického programu EÚ vypracujem ambicióznu kozmickú agendu pre Európu. 

Svoj prístup, pokiaľ ide o kozmický priestor a obranu, bližšie načrtnem v osobitných otázkach 

a odpovediach uvedených ďalej v texte. 

Zásada „jeden za jeden“ (one-in, one-out) 

Zvolená predsedníčka von der Leyenová jasne uviedla, že európske právne predpisy musia EÚ 

poskytovať výhody bez toho, aby sa zvýšila byrokratická záťaž. Každý nový návrh EÚ, ktorým 

sa pre podniky a občanov zavádzajú povinnosti, preto musí sprevádzať rovnocenné zníženie 

záťaže v tej istej oblasti politiky. Bude to náročná úloha, ale pevne verím, že so svojimi 

skúsenosťami a dohľadom nad celým portfóliom budem môcť predložiť účinné a efektívne 

riešenia. 

 

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

z hľadiska kybernetickej bezpečnosti, zavádzania sietí budúcej generácie a budúcich 

mobilných technológií a na podporu európskeho kódexu elektronickej komunikácie? 

Pokiaľ ide hlavne o kybernetickú bezpečnosť, ako plánujete vybudovať spoločný 

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

aktérov v tejto oblasti) a ste odhodlaný navrhnúť nový horizontálny právny nástroj, 
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ktorým sa zavedú záväzné povinnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti (napr. čo sa týka 

aktualizácií softvérov) pre všetky prepojené produkty? 

Okrem toho, čo som uviedol vo svojej odpovedi na predchádzajúcu otázku, rád by som stanovil 

svoje priority v oblasti kybernetickej bezpečnosti, sietí budúcej generácie a budúcich 

mobilných technológií, ako aj kódexu pre komunikácie. Ide o všetky kľúčové faktory 

umožňujúce prechod na digitálnu technológiu, a teším sa, že budeme na nich pracovať 

spoločne. 

Kybernetická bezpečnosť a spoločný kybernetický útvar 

EÚ dosiahla v oblasti kybernetickej bezpečnosti vďaka intenzívnej podpore Európskeho 

parlamentu, najmä výboru ITRE a IMCO, významný pokrok. Prijatím vôbec prvých 

horizontálnych právnych predpisov v oblasti kybernetickej bezpečnosti (smernica 

o bezpečnosti sietí a informačných systémov, t. j. smernica NIS), udelením stáleho 

a posilneného mandátu Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a spustením 

celosvetovo priekopníckeho rámca pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti pre produkty 

a služby IKT sa zvýšila vzájomná dôvera medzi členskými štátmi. 

Náš rámec kybernetickej bezpečnosti a naše spôsobilosti však musíme naďalej zlepšovať 

a posilňovať, keďže kľúčové nové technológie, ako je 5G a umelá inteligencia, sa postupne 

stávajú súčasťou každodenného života Európanov. Na začiatku svojho mandátu iniciujem na 

základe minulých úspechov a prebiehajúcej činnosti obnovený prístup ku kybernetickej 

bezpečnosti, a to prostredníctvom štyroch kľúčových opatrení. 

Po prvé sa musíme spolu s členskými štátmi posunúť od prístupu založeného na „potrebe 

poznať“ k prístupu založenému na „potrebe zdieľať“, aby sa spolupráca v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti a výmena informácií stali hlavnou zásadou vo všetkých oblastiach. Preto ma 

zvolená predsedníčka von der Leyenová požiadala, aby som viedol prácu na zriadení nového 

spoločného útvaru kybernetickej bezpečnosti, ktorý bude na úrovni EÚ zabezpečovať posilnenú 

spoluprácu, ako aj mechanizmus vzájomnej pomoci v časoch krízy. Touto iniciatívou sa ešte 

viac zlepší kybernetická odolnosť EÚ v kľúčových oblastiach vrátane presadzovania práva 

a rozmeru obrany, keďže bude nevyhnutne využívať existujúce odborné znalosti a rámce 

spolupráce na úrovni členských štátov a EÚ a stavať na nich. 

Po druhé, najneskôr do jari 2021 začnem na základe skúseností s prvými horizontálnymi 

právnymi predpismi v oblasti kybernetickej bezpečnosti preskúmanie smernice NIS. 

Po tretie, aktom o kybernetickej bezpečnosti sa zaviedol spoločný prístup k certifikácii 

kybernetickej bezpečnosti na celom kontinente. Komisia a agentúra ENISA budú v rámci 

vykonávania tohto aktu zavádzať systémy certifikácie v prioritných oblastiach, ako je 5G alebo 

cloud computing. Zavedenie dobrovoľných systémov certifikácie bol krok správnym smerom. 

V súlade s ustanoveniami aktu o kybernetickej bezpečnosti preskúmam potrebu povinnej 

certifikácie pre určité produkty a služby IKT. 

V neposlednom rade by som chcel zdôrazniť, že ak má Európa byť na poprednom mieste, 

pokiaľ ide o špičkové technológie, a to tak z hľadiska výskumu, ako aj priemyselných kapacít, 

budeme musieť naše veľmi rozptýlené, ale významné poznatky o kybernetickej bezpečnosti 

združiť. V Európe sa nachádza až 660 centier odborných znalostí rozptýlených v členských 

štátoch. Prepojenie a združenie týchto odborných znalostí je práve cieľom a zámerom zriadenia 

Európskeho centra priemyselných, technologických a výskumných kompetencií v oblasti 
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kybernetickej bezpečnosti a siete národných koordinačných centier. Budem spolupracovať 

s Európskym parlamentom a Radou, aby sa tento návrh viac podporil. 

 

Pripojiteľnosť 

Aby sme mohli hospodárske a sociálne výhody jednotného trhu využívať naplno, je rýchla 

pripojiteľnosť absolútnou nutnosťou. K tomuto cieľu však máme ešte ďaleko a mnoho 

občanov, malých podnikov, škôl a nemocníc stále nemá dostatočne rýchle pripojenie, čím sa 

prehlbuje súčasná digitálna priepasť. Preto budem úzko spolupracovať s členskými štátmi 

s cieľom zabezpečiť, aby všetky z nich splnili strategické ciele v oblasti pripojiteľnosti 

stanovené na rok 2025. Jednou z mojich priorít bude podporovanie veľmi potrebných 

súkromných investícií pri súčasnom znižovaní nákladov na zavádzanie sietí s veľmi vysokou 

kapacitou vrátane prípadnej revízie smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové 

pripojenie. Budem pokračovať aj v realizácii iniciatívy WIFI4EU s cieľom zabezpečiť širšie 

pokrytie bezplatného Wi-Fi pripojenia vo verejných priestoroch v obciach v celej EÚ. 

Na preklenutie rozdielov v oblasti pripojiteľnosti je dôležitým nástrojom nový kódex 

elektronických komunikácií, ktorý zjednodušuje investovanie do bezpečných sietí s vysokou 

kapacitou a zároveň chráni spotrebiteľov (vrátane posilneného čísla tiesňového volania 112). 

Zabezpečím, aby bol kódex včas transponovaný a aby boli sekundárne akty rýchlo prijaté. 

Budem spolupracovať s členskými štátmi na urýchlení procesu umožňujúceho využívanie 

frekvenčných pásiem potrebných na zavedenie 5G, aby sme dodržali zákonnú lehotu stanovenú 

na koniec roka 2020. Investície do 5G musia zostať prioritou a budem sa spoliehať na nové 

nástroje budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, najmä Nástroj na prepájanie Európy, program 

Digitálna Európa, program InvestEU a nástroje rizikového kapitálu. 

Musíme však napredovať a zamerať sa na ďalší pokrok v oblasti technológií, ako sú umelá 

inteligencia, veľké dáta alebo internet vecí, a v konečnom dôsledku tak umožniť plánovanie pre 

ďalšie generácie: 6G. Pri riešení budúcich výziev by mohlo pomôcť strategické 

inštitucionalizované partnerstvo v oblasti inteligentných sietí a služieb nad rámec 5G a smerom 

k 6G. Osobne budem stimulovať úsilie Európy o rozvoj technológií nad rámec 5G, ktoré budú 

potrebné v budúcnosti. 

Kybernetická bezpečnosť sietí 5G 

Je nevyhnutné, aby naše siete 5G boli odolné a bezpečné. V tejto veci si nemôžeme dovoliť byť 

naivní. Zaväzujem sa k ambicióznemu procesu stanovenému v odporúčaní Komisie 

o kybernetickej bezpečnosti sietí 5G. V nadväznosti na koordinované posúdenie rizík na úrovni 

EÚ pripravené spoločne s členskými štátmi sa domnievam, že trh bude mať jasnejšiu predstavu 

týkajúcu sa opatrení a typov rizík, ktoré chcú členské štáty riešiť. Cieľom je ku koncu tohto 

roka vytvoriť spoločný súbor nástrojov na čo najlepšie riadenie rizík. 

Takisto zabezpečím, aby technológie slúžili bezpečnosti. Verejná správa, armáda, banky, 

agentúry, nemocnice, vesmírne systémy a letecké spoločnosti budú musieť zaistiť, aby bolo 

zabezpečenie a šifrovanie zárukou toho, že sa k ich dôverným informáciám nedostanú žiadne 

neoprávnené tretie strany. V rámci projektov s veľkým dosahom na zabezpečenie 

technologickej sebestačnosti EÚ budem výrazne podporovať, aby sa v EÚ počas nasledujúcich 

10 rokov rozvíjala a zavádzala certifikovaná zabezpečená kvantová komunikačná infraštruktúra 
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medzi koncovými bodmi na základe koncepcie kvantovej distribúcie kľúča. To bude mať 

zásadný význam pre zabezpečenie komunikácie v Európe. Chcel by som podporovať výskumné 

strediská, súkromné spoločnosti a iné verejné subjekty, aby spojili svoje sily s cieľom vyvinúť 

a zaviesť plne zabezpečenú kvantovú komunikačnú infraštruktúru medzi koncovými bodmi, 

ktorá bude zahŕňať satelitné a pozemné technológie. Posúdim, ako to bude možné financovať 

v medziach nasledujúceho viacročného finančného rámca z rôznych programov. 

V politických usmerneniach pre budúcu Európsku komisiu spomenula zvolená 

predsedníčka novú priemyselnú stratégiu, no nijako ju nekonkretizovala. Ako 

zabezpečíte, aby nová, dlhodobá integrovaná priemyselná stratégia EÚ prispela 

medziiným k vytváraniu kvalitných pracovných miest, vyššiemu podielu priemyslu na 

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

náležitej kontroly účasti tretích krajín v strategických výrobných odvetviach 

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

riziko škodlivých dôsledkov pre výrobné odvetvia EÚ pri súčasnom plnení cieľov 

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

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

cieľov? 

Budúca európska priemyselná stratégia bude jednou z kľúčových iniciatív budúcej Komisie. 

Považujem ju za zastrešujúci a ambiciózny plán, vďaka ktorému bude náš priemysel 

ekologický, digitálny, konkurencieschopný na celosvetovej úrovni a zároveň bude zabezpečená 

kvalita života našich občanov. 

Jej rozvoj musí byť od začiatku inkluzívny. Budem úzko spolupracovať s výkonnými 

podpredsedami a s kolégiom, aby sa zaistila jej súdržnosť a komplexnosť a aby bola založená 

na synergiách s ostatnými politikami. Prispejem k činnosti výkonného podpredsedu pre 

Európsky ekologický dohovor, aby sme zaistili, že stratégia je v súlade s týmto dohovorom. 

Pred prijatím novej priemyselnej stratégie si vypočujem Vaše názory aj názory v Rade. 

Domnievam sa, že navrhnutie merateľných míľnikov, ktoré možno dosiahnuť pomocou 

kombinácie mäkkých a silných nástrojov, ako to bolo v prípade energetickej únie, je správnym 

prístupom. Ako to však dosiahnuť alebo pomenovať však bude rozhodnutie, ktoré prijmeme 

spoločne. 

Stanovenie správneho regulačného rámca: silnejší jednotný trh 

Silný jednotný trh (fyzický aj digitálny) je nevyhnutným predpokladom pre 

konkurencieschopný priemysel EÚ. Relatívna veľkosť a význam služieb pre výrobu rastie. 

Budem sa preto usilovať o zlepšenie fungovania jednotného trhu, najmä v oblasti služieb 

prostredníctvom lepšieho vykonávania existujúcich pravidiel, odstránenia existujúcich 

prekážok a predchádzania vzniku nových. 

Zabezpečím, aby bol náš regulačný rámec vhodný pre digitálny vek, s iniciatívami v oblasti 

umelej inteligencie, údajov, kybernetickej bezpečnosti a aktu o digitálnych službách, ako už 

bolo vysvetlené. 

Zabezpečiť, aby pracovníci mali zručnosti, ktoré potrebujú 

Najväčším aktívom Európy je jej talent. Musíme vytvoriť vhodné podmienky na to, aby všetci 

mohli využiť svoj potenciál a získať zručnosti, ktoré potrebujú v súvislosti s digitálnou 
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a ekologickou transformáciou. Budem úzko spolupracovať s komisárkou pre inovácie a mládež 

a komisárom pre pracovné miesta, aby sme mohli navrhnúť iniciatívy, ktoré podporia a doplnia 

vnútroštátne stratégie. Musíme spolupracovať s priemyslom, odborovými zväzmi, inštitúciami 

vzdelávania a odbornej prípravy a verejnými orgánmi, aby sme čo najlepšie identifikovali 

zručnosti, ktoré sú a budú potrebné, na základe prístupu založeného na dopyte. 

Využitie príležitostí, ktoré prináša digitálna transformácia 

Zaistím, aby sa odvetvové právne predpisy preskúmali a prispôsobili digitálnemu veku a my 

sme sa tak mohli chopiť príležitostí, ktoré prináša digitalizácia. Pre odvetvia, ako je strojárstvo, 

automobilový priemysel, stavebníctvo, kreatívny, módny alebo kozmetický priemysel bude 

veľmi prínosný integrovaný prístup. 

V záujme stanovenia pracovného plánu pre úspešnú digitalizáciu jednotlivých odvetví s nimi 

začnem viesť sériu odvetvových dialógov. Okrem toho v osobitnom akčnom pláne zohľadním 

špecifické potreby audiovizuálneho sektora a médií. 

Urýchlenie prechodu na klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo EÚ 

Popri finančnej podpore projektov v oblasti znižovania emisií oxidu uhličitého ktorej súčasťou 

bude lepšie nastavené udržateľné financovanie na úrovni EÚ a členských štátov navrhnem 

opatrenia, ktorými sa zaistí, aby náš priemysel staval na svojej vedúcej pozícii v oblasti čistých 

technológií, využil príležitosti na medzinárodný rast a efektívne využíval zdroje. Navrhnem aj 

zriadenie strediska pre priemyselnú transformáciu, ktoré bude monitorovať, ako priemysel 

napreduje na ceste ku klimatickej neutrálnosti a obehovosti. 

Prispejem k práci komisára pre životné prostredie a oceány na druhom zastrešujúcom akčnom 

pláne pre obehové hospodárstvo. Tento plán sa bude vzťahovať na celý životný cyklus 

výrobkov a materiálov, niektoré kľúčové hodnotové reťazce a horizontálne otázky. Podporím 

tiež iniciatívy, ktorými sa zabezpečí, aby verejný sektor strategicky využíval svoju kolektívnu 

kúpnu silu na formovanie trhu a zabezpečenie vypracovania udržateľných riešení. Spolu 

s komisárkou pre súdržnosť a reformy zabezpečím, aby sa neopomenul žiadny región (najmä 

žiadny z tých, ktoré sa nachádzajú v procese prechodu). Posilním našu spoluprácu so subjektmi 

z oblasti sociálneho hospodárstva a naše úsilie zamerané na rozvoj obchodných modelov 

vychádzajúcich z miestneho prostredia. 

Zaistím, aby digitálne technológie prispievali ku klimatickej neutralite a obehovému 

hospodárstvu (IKT pre ekológiu), napríklad v oblastiach uchovávania energie z obnoviteľných 

zdrojov alebo modelovania klimatického vplyvu s podporou umelej inteligencie. Zároveň 

prijmem opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy odvetvia IKT. Budem presadzovať, aby bolo 

odvetvie IKT ekologickejšie, a to prostredníctvom podporovania energetickej efektívnosti 

dátových centier, umelej inteligencie, blockchainu a telekomunikačných sietí. 

A napokon, pri plnení nášho programu pre čisté ovzdušie budú dôležitú úlohu zohrávať 

ekologickejšie vozidlá. Podniknem všetky potrebné kroky vedúce k vozidlám s nízkymi 

a nulovými emisiami, predovšetkým v nadväznosti na škandál „Dieselgate“. Súčasťou tohto 

úsilia bude práca na elektrických vozidlách s motorom napájaným z batérie, ako aj na ďalšej 

generácii limitov pre emisie znečisťujúcich látok. 

Budovanie technologickej sebestačnosti Európy 

Na to, aby sme dosiahli technologickú sebestačnosť a vedúce postavenie priemyslu, sú potrebné 
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rozsiahle projekty strategického významu. Žiadny členský štát sa nedokáže primerane vyrovnať 

so súčasnými strategickými výzvami osamote. 

Spájanie zdrojov naprieč členskými štátmi a priemyslom s cieľom podporiť rozvoj 

celoeurópskych strategických hodnotových reťazcov a projektov s veľkým dosahom povedie 

k vzniku odolného ekosystému a posilneniu technologickej sebestačnosti Európy. Úspešné 

iniciatívy, ako sú napríklad dôležité projekty spoločného európskeho záujmu v oblasti 

mikroelektroniky a batérií alebo snahy v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky ukázali, 

že spoločnými silami je možné dosiahnuť zásadnú zmenu. Budem koordinovať a podporovať 

projekty v kľúčových oblastiach, ako je umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, 

vysokovýkonná a kvantová výpočtová technika, procesory s nízkou spotrebou energie, 

blockchain, cloudová federácia a inteligentné siete, 5G a ďalšie. Použijem všetky nástroje, 

ktoré budem mať k dispozícii, aby som svoje zámery naplnil (programy financovania – najmä 

program Horizont Európa, verejno-súkromné partnerstvá, spoločné podniky, dôležité projekty 

spoločného európskeho záujmu). 

Navrhnem vytvorenie stáleho správneho fóra na vysokej úrovni, prostredníctvom ktorého sa 

zaistí nepretržitý dialóg s členskými štátmi a priemyslom s cieľom identifikovať nové 

strategické hodnotové reťazce, v ktorých sú potrebné veľké cezhraničné investície. Zároveň 

budem venovať osobitnú pozornosť otázke kritických surovín, od ktorých sa mnohé strategické 

hodnotové reťazce odvíjajú. 

Postarám sa, aby sme využili potenciál verejného obstarávania na urýchlenie prechodu na 

klimatickú neutrálnosť a všeobecnejšie aj na stimulovanie inovácií. Budem pracovať na tom, 

aby bol náš rámec duševného vlastníctva koherentný a aby sa podľa potreby prispôsoboval. 

Ďalším prvkom potrebným na zachovanie technologickej sebestačnosti Európy je nariadenie 

o preverovaní priamych zahraničných investícií, ktoré Komisii umožňuje skúmať akvizície 

spoločností z EÚ a vydávať k nim v náležitých prípadoch stanoviská, ak ohrozujú bezpečnosť 

a verejný poriadok. Postarám sa, aby tri generálne riaditeľstvá, na prácu ktorých budem 

dohliadať, podrobne skúmali relevantné investície, ktoré môžu mať vplyv na projekty alebo 

programy v záujme EÚ spadajúce do oblasti mojej pôsobnosti. 

Akými konkrétnymi plánmi chcete podporovať politiku Únie v oblasti malých 

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

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

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

a stredným podnikom zabezpečíte primerané a ľahko dostupné financovanie a ďalšie 

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

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

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

a akým spôsobom bude vybraný? 

Mojím hlavným nástrojom bude nová stratégia pre MSP. Budem uplatňovať prístup zdola 

nahor, pričom do hľadania riešení výziev, ktorým MSP čelia, zapojím všetkých relevantných 

aktérov. Vyviniem všetko potrebné úsilie, aby som navštívil členské štáty, hlavné mestá 

a regióny a mohol sa porozprávať s podnikmi, pracovníkmi, ako aj vládami a národnými 

parlamentmi. Podľa môjho názoru sa musíme zaoberať tromi širšími oblasťami: 

1. ako zlepšiť prístup MSP k financovaniu, 
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2. ako im pomôcť využiť príležitosti v novom digitálnom a udržateľnom hospodárstve, 

3. ako znížiť regulačnú záťaž, ktorú znášajú. 

V súvislosti s prvou oblasťou budem spolupracovať s dezignovaným výkonným podpredsedom 

pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, na zlepšovaní možností financovania. Mám 

v úmysle vyťažiť z Fondu InvestEU viac a pomôcť tisícom ďalších MSP. Zaistím, aby MSP 

mali jednotné kontaktné miesto pre všetky otázky o možnostiach financovania z EÚ a nemuseli 

už jednotlivo skúmať širokú škálu rôznych programov. 

Takisto sa budeme väčšmi snažiť podporiť MSP pri využívaní prvotných verejných ponúk 

akcií. Mali by sme zaistiť, aby bolo financovanie dostupné počas celého životného cyklu 

spoločnosti, a zvýšiť počet MSP, ktoré využívajú prvotné verejné ponuky akcií, a to tak, že 

rozšírime rozsah pôsobnosti existujúcich finančných nástrojov. Tento prístup by sa mal v rámci 

programu InvestEU začať uplatňovať už v roku 2021. 

Zároveň musíme zabezpečiť, aby MSP dostávali platby včas. Nemôžeme akceptovať, že MSP 

dostanú v mnohých prípadoch zaplatené až viac než so 100-dňovým oneskorením. Bez váhania 

začnem postup v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, ktorých orgány neplatia 

načas. Preskúmam tiež rôzne možnosti, ako zabezpečiť lepšie presadzovanie smernice 

o oneskorených platbách. 

V súvislosti s druhou oblasťou pomôžem MSP využívať príležitosti, ktoré prináša nové 

digitálne a udržateľné hospodárstvo. Budem intenzívnejšie využívať existujúcu sieť Enterprise 

Europe Network, ktorá je najväčšou sieťou na podporu MSP na svete a spája viac ako 600 

miestnych, regionálnych a vnútroštátnych organizácií v celej Európe. Posilním aj ochranu 

duševného vlastníctva. Duševné vlastníctvo zatiaľ využíva iba deväť percent našich MSP, 

v dôsledku čoho hrozí, že ich vynálezy nebudú v Európe uvedené na trh. Zmodernizujem 

systém priemyselných vzorov tak, aby som ich sprístupnil pre MSP, pričom zaistím zníženie 

nákladov a zjednodušenie. 

Prostredníctvom programu Digitálna Európa posilním európske centrá digitálnych inovácií 

s cieľom umožniť MSP využívať poradenstvo a testovať digitálne inovácie. Popritom začneme 

viesť aj celý rad odvetvových dialógov. 

V rámci siete Enterprise Europe Network vytvorím osobitnú funkciu „poradcov pre 

udržateľnosť“ a preskúmam, ako uľahčiť MSP prístup k finančným prostriedkom, vďaka 

ktorým by mohli investovať do udržateľnosti. Zároveň zaistím, aby mohli využívať osobitné 

opatrenia v oblasti zručností a verejného obstarávania. 

Vychádzajúc z iniciatívy pre začínajúce podniky a programu Startup Europe, ktoré Komisia 

uviedla do života v roku 2016, preskúmam možnosti vytvorenia jednoduchšieho 

celoeurópskeho systému zakladania spoločností, možnosti získavania odborníkov na moderné 

technológie z EÚ aj spoza jej hraníc (pracovné víza) a možnosti odkladu daňovej povinnosti pri 

odpredaji zamestnaneckých opcií na akcie. V záujme uľahčenia expanzie existujúcich 

spoločností by nové iniciatívy, ako je napríklad iniciatíva Deep Tech Europe 100, mohli 

pomôcť 100 rýchlo rastúcim podnikom z oblasti špičkových technológií, aby svoje podnikanie 

rozšírili do celého sveta. 
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V súvislosti s treťou oblasťou znížim regulačnú záťaž, ktorú MSP znášajú. Požiadam výbor pre 

kontrolu regulácie, aby pri všetkých posúdeniach vplyvu podrobnejšie skúmal aspekt súvisiaci 

s MSP. 

 

Začnem dialóg s Parlamentom a Radou o väčšom zameraní posúdení vplyvu na účinok, aký 

majú významné legislatívne zmeny na MSP. Prostredníctvom našej siete vyslancov pre MSP 

budem spolupracovať s členskými štátmi s cieľom stanoviť spoločné priority v oblastiach 

zmiešanej regulačnej právomoci. 

Súbežne s tým zaistím, aby sa v predpisoch upravujúcich fungovanie jednotného trhu 

zohľadňovali osobitné potreby MSP – napr. spolu s komisárom pre pracovné miesta budem 

pracovať na uľahčení pracovnej mobility v záujme riešenia problému nedostatku zručností 

v regiónoch. Zabezpečím, aby akt o digitálnych službách poskytoval MSP a startupom 

predvídateľnosť a právnu zrozumiteľnosť, ktorú potrebujú. 

Na podporu celého tohto úsilia určím osobu, ktorá sa bude plnohodnotne venovať práci 

vyslanca pre MSP. Vyslanec, resp. vyslankyňa bude počúvať obavy MSP, posúvať stratégiu 

pre MSP dopredu a spájať dovedna komunitu európskych MSP. Podporovať ho/ju bude nová 

osobitná skupina pre MSP pozostávajúca zo zástupcov rôznych GR. 

 

Akými opatreniami plánujete prispieť ku konkurencieschopnosti priemyslu EÚ? 

Prijmete sektorové opatrenia na podporu európskych výrobných odvetví, v ktorých 

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

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

priemysel, energeticky náročné priemyselné odvetvia a spracovateľský priemysel? Ako 

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

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

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

transformáciou podporilo zavádzanie bezpečných produktov, postupov a technológií 

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

opatrenia plánujete na predchádzanie úniku uhlíka? 

Ako som už podrobne uviedol vo svojej predchádzajúcej odpovedi, konkurencieschopnosť 

európskeho priemyslu podľa mňa závisí od toho, ako dokáže zvládnuť prechod k udržateľnosti 

a digitalizácii pri súčasnom zaistení technologickej sebestačnosti Európy a posilnení jej 

jednotného trhu. 

Kľúčovým prvkom konkurencieschopnosti Európy je rozvoj strategických hodnotových 

reťazcov na celom jej území. Ako som už spomenul, mám v úmysle zamerať sa na obmedzený 

počet technológií, ktoré majú vplyv na viacero sektorov, s cieľom rozvíjať celoeurópske 

hodnotové reťazce, ktoré Európe umožnia konkurovať na svetovej scéne. 

Popri týchto technológiách a súvisiacich odvetviach sa chcem zamerať aj na cestovný ruch. 

Toto odvetvie, ktoré predstavuje 10 % HDP EÚ, je pre Európu a jej regióny veľmi dôležité. 

Momentálne čelí výzvam spojeným s masovým turizmom, ktorý je ťažko udržateľný, 

objavením sa nových aktérov, ako sú platformy, a nevyhnutnosťou disponovať kvalifikovanou 

pracovnou silou. Chcem podporiť jeho transformáciu, aby náš kontinent bol aj naďalej 

najnavštevovanejšou turistickou destináciou na svete. 
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Zavádzanie bezpečných produktov, postupov a technológií šetrných ku klíme 

Zavádzanie bezpečných inovácií šetrných ku klíme si vyžaduje úsilie na strane dopytu, ako aj 

ponuky. Podľa vzoru stratégie pre plasty budem spolupracovať s hlavnými aktérmi 

z najdôležitejších hodnotových reťazcov, aby som pomohol zladiť dopyt po inovatívnych 

technológiách, recyklovaných materiáloch a environmentálnych službách a ich ponuku. 

Navyše, ako som už uviedol, digitálna transformácia môže podnietiť zavádzanie riešení 

šetrných ku klíme. V prvom rade, digitálne technológie môžu zlepšiť environmentálnu 

efektívnosť priemyselných procesov, výrobkov a služieb tak, aby sa stali ekologickejšími. 

V druhom rade, budem pracovať na znížení uhlíkovej stopy odvetvia IKT. 

Ďalšou prioritou bude urýchliť prechod energeticky náročných priemyselných odvetví, ako sú 

oceliarsky a chemický priemysel, a automobilového hodnotového reťazca ku klimatickej 

neutrálnosti. Pevný základ pre ďalšie úsilie položí práca v rámci skupiny na vysokej úrovni pre 

energeticky náročné odvetvia. 

Únik uhlíka do tretích krajín 

Hoci som pri všetkých výrobkoch, procesoch a technológiách odhodlaný zaistiť najvyššiu 

úroveň bezpečnosti a udržateľnosti, som si zároveň vedomý toho, že rôzna úroveň ambícií, 

pokiaľ ide o politiky v oblasti zmeny klímy, môže narušiť hospodársku súťaž a viesť k riziku 

úniku uhlíka. Zvolená predsedníčka oznámila zavedenie uhlíkového cla na hraniciach, ktoré 

v plnom súlade s pravidlami WTO navrhne komisár pre hospodárstvo. Toto úsilie budem 

podporovať. 

 

Ako chcete (aj prostredníctvom pravidiel hospodárskej súťaže) podporovať európske 

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

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

v tejto súvislosti vnímate budúci vývoj antitrustových pravidiel a pravidiel štátnej 

pomoci? 

Verím v zdravé a silné európske spoločnosti, ktoré dokážu obstáť v konkurencii, najprv doma 

a následne aj na celosvetovej úrovni so svetovými gigantmi z USA, Číny a ďalších krajín. 

Politika hospodárskej súťaže sama osebe nebráni vzniku silných a konkurencieschopných 

európskych hráčov. Ja sám som napríklad dokázal vybudovať pomerne veľkú 

a konkurencieschopnú európsku spoločnosť, ktorá obstála vo svetovej konkurencii v oblasti IT 

služieb. Hlavnou hnacou silou konkurencieschopnosti podnikov je spravodlivá hospodárska 

súťaž na jednotnom trhu, pretože ich núti inovovať a investovať. Politika hospodárskej súťaže 

nám umožňuje vybudovať efektívny, konkurencieschopný a inovatívny priemysel. 

No ako zvolená predsedníčka uviedla v poverovacom liste výkonnej podpredsedníčke pre 

Európu pripravenú na digitálny vek, musíme zabezpečiť, aby naša politika hospodárskej súťaže 

a naše pravidlá boli vhodné pre modernú ekonomiku a prispievali k silnému postaveniu 

európskeho priemyslu doma i vo svete. V tejto súvislosti je potrebné vyhodnotiť a preskúmať 

európske pravidlá hospodárskej súťaže. 

Zároveň musíme stanoviť silnú priemyselnú politiku zbavenú akejkoľvek naivity vo vzťahu 

k našim medzinárodným konkurentom. To zahŕňa opatrenia na riešenie rušivých účinkov 

zahraničných subvencií na vnútornom trhu, ako sa predpokladá v stratégii EÚ – Čína. 
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Významnou prekážkou vzniku silných európskych hráčov globálneho rozmeru je nedostatočná 

integrácia jednotného trhu. Aby naše spoločnosti dokázali konkurovať v zahraničí, musia byť 

najprv konkurencieschopné doma a mať trh, na ktorom môžu rásť. Žiadny startup z oblasti IKT 

sa nedokáže vypracovať na konkurenta svetových gigantov, ak musí čeliť 27 rôznym právnym 

úpravám. Preto budem pokračovať v úsilí o prehĺbenie a posilnenie jednotného trhu. 

Ako som už spomínal, mali by sme posilniť naše technologické spôsobilosti a priemyselné 

aktíva a zároveň primerane využívať nástroje, ktoré máme k dispozícii (obchod, trhy verejného 

obstarávania a finančné programy), aby sme umožnili našim európskym spoločnostiam 

podnikať za rovnakých podmienok, aké majú ich globálni konkurenti. 

 

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

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

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

a zabezpečenie európskej spoločnosti a hospodárstva? Podporíte v tejto súvislosti 

osobitné opatrenia zamerané na podporu výskumu a zavádzania špecifických technológií, 

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

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

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

Politika EÚ v oblasti kozmického priestoru 

Mojou prvoradou prioritou bude zabezpečiť kontinuitu a dokončiť sústavu systému Galileo 

a programu Copernicus. Nový rozpočet sa použije v prvom rade na údržbu a modernizáciu 

existujúcich infraštruktúr pre Galileo a Copernicus, aby naše systémy zostali svetovou špičkou. 

Mojou druhou prioritou bude prispôsobiť naše aktíva novým potrebám, ako je zmena klímy, 

bezpečnosť či internet vecí. Chcem dosiahnuť, aby program Copernicus napomohol Európe 

dosiahnuť vedúce postavenie na poli politiky v boji proti zmene klímy a v ekonomike veľkých 

dát (Big Data) a oblasti umelej inteligencie. Systém Galileo sa musí stať hybnou silou internetu 

vecí, prepojených a automatizovaných vozidiel a odvetvia vývoja aplikácií, tak aby boli oba 

ešte väčším prínosom pre bezpečnosť Európy. 

Mojou treťou prioritou je prispôsobiť našu politiku v oblasti kozmického priestoru novým 

reáliám. Náš Vesmírny program Únie má pre Európu strategický význam, v hre je totiž 

strategická sebestačnosť a technologická nezávislosť od tretích krajín: 

 Keďže bez nezávislého prístupu do kozmického priestoru nemožno hovoriť o skutočnej 

európskej politike v oblasti kozmického priestoru, budem presadzovať prístup Európy 

do kozmického priestoru, a to predovšetkým zlúčením nášho inštitucionálneho dopytu 

a zavádzaním nových technológií. 

 Kozmický priestor nám umožňuje zaistiť našu bezpečnosť. V tomto smere nám poslúžia 

dve nové iniciatívy: i) získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore (SSA) 

umožní vyhýbať sa zrážkam a iným nebezpečenstvám v kozmickom priestore 

a ii) vládna satelitná komunikácia (GOVSATCOM) poskytne členským štátom 

a inštitúciám EÚ možnosť spoľahlivej a bezpečnej satelitnej komunikácie. 
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Vďaka novému prístupu stanovenému v budúcom nariadení o vesmírnom programe sa budem 

takisto usilovať nastaviť riadenie našich činností v oblasti kozmického priestoru tak, aby 

smerovalo k účinnosti a jasnému rozdeleniu úloh a zodpovednosti, a budem sa pritom snažiť 

o doplnkovosť. 

Zabezpečím súčinnosť medzi kozmickým a obranným sektorom: kozmická infraštruktúra EÚ 

má aspekt súvisiaci s obranou a bezpečnosťou a Európsky obranný fond má zase dôležitú 

vesmírnu zložku. Podrobnejšie sa tomu venujem ďalej vo svojej odpovedi na otázku týkajúcu 

sa prepojenia medzi kozmickým priestorom a obranou. 

V neposlednom rade bude musieť európsky kozmický sektor reagovať na rozsiahle zmeny, 

ktorými tento sektor prechádza. Na jednej strane sa služby spojené s kozmickým priestorom 

stávajú pre naše hospodárstvo a spoločnosť čoraz dôležitejšími. Od kozmického priestoru závisí 

takmer 10 % nášho hospodárstva. Na druhej strane, kozmický sektor prechádza hlbokou 

premenou, keď doň vstupujú noví verejní aj súkromní aktéri, ktorí prichádzajú s disruptívnymi 

riešeniami (malé družice, opakovane použiteľné nosné rakety). 

Neodkladne na to musíme dať súdržnú európsku odpoveď v podobe európskeho prístupu 

k „novému kozmickému priestoru“, a to tak hornom, ako aj na dolnom trhu. V plnej miere pri 

tom využijem ustanovenia budúceho nariadenia o zriadení Vesmírneho programu Únie, aby 

som podporil: 

 kozmický výskum a disruptívnu inováciu v kombinácii s financovaním z programu 

Horizont Európa a Programu InvestEU, ktorých cieľom bude vyvinúť strategické 

technológie, akými sú robotika, elektrický pohon, kvantové technológie, 

 startupy v oblasti kozmického priestoru, pokiaľ ide o ich prístup k financovaniu, 

verejnému obstarávaniu a prvým zmluvám, 

 vývoj aplikácií na dolnom trhu, ako napr. na poli internetu vecí a autonómnych vozidiel. 

Máme v Európe vynikajúci kozmický priemysel, máme jasnú víziu budúceho európskeho 

vesmírneho ekosystému a v nasledujúcom dlhodobom rozpočte budeme mať ucelený súbor 

nástrojov na formovanie našej politiky v oblasti kozmického priestoru tak, aby prinášala čo 

najväčší úžitok európskym občanom a spoločnosti, a to aj z hľadiska jej bezpečnosti a pre jej 

hospodárstvo. 

Budem spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a príslušným odvetvím v snahe 

zabezpečiť, aby EÚ v tejto oblasti dosiahla želané výsledky. 

Kvantové technológie 

Pre dlhodobú prosperitu, technologickú sebestačnosť a bezpečnosť Európy bude nevyhnutné, 

aby mala popredné postavenie vo vývoji v oblasti kvantových technológií. Mojím cieľom je 

podnietiť vznik európskych hodnotových reťazcov v oblasti týchto technológií a pomôcť im 

dostať sa na veľké trhy. Na to bude Európa musieť pretaviť excelentnosť, ktorú dosahuje vo 

výskume v oblasti kvantovej fyziky, do komerčného využitia, a podporovať podnikateľov 

a výskumných pracovníkov v tom, aby testovali, aprobovali a vyvíjali svoju technológiu do 

operačných systémov pre civilné aplikácie, ako aj na využitie v kozmickom priestore a vo 

vojenskej oblasti. 

Napríklad v súvislosti s nástupom kvantovej výpočtovej techniky môžu byť všetky naše 

súčasné kryptografické metódy čoskoro v ohrození, čo môže viesť k závažným dôsledkom 
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z hľadiska dôveryhodnosti našich informačných systémov. Pre Európu bude nesmierne 

dôležité, aby investovala do vývoja kryptografie novej generácie, ktorá obstojí aj v budúcnosti 

a bude neprelomiteľná. Ako som sa už zmienil, budem podporovať vytvorenie celoúnijnej 

kvantovej komunikačnej infraštruktúry, ktorá bude stavať na terestriálnych aj vesmírnych 

technologických zložkách a systémoch. 

Prepojenia medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou 

Kozmický priestor predstavuje pre Európu strategické aktívum. Platí to tak z hľadiska 

priemyslu, ako aj z hľadiska strategickej sebestačnosti EÚ. „[K]ľúčové prepojenie medzi 

kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou“ skutočne existuje. 

Rád by som zdôraznil, že zlepšenie prepojenia medzi kozmickým priestorom, obranou 

a bezpečnosťou neznamená, že EÚ zmení civilný rozmer svojich investícií v kozmickom 

priestore. Galileo a Copernicus sú a zostanú civilnými programami pod civilnou kontrolou, 

hoci môžu slúžiť aj bezpečnostným a obranným potrebám. Zachovanie civilnej povahy 

investícií EÚ v kozmickom priestore nám umožní plne užívať výhody, ktoré vesmírne 

technológie a služby prinášajú pre inteligentný rast a blahobyt občanov v každodennom živote 

prostredníctvom širokej škály vesmírnych aplikácií. 

Pokiaľ ide o prepojenie medzi kozmickým priestorom, obranou a bezpečnosťou, nachádzam 

tieto spojitosti: 

Po prvé, z priemyselného hľadiska sú vesmírne a obranné technológie (neoddeliteľne) 

prepojené, keďže mnohé vesmírne technológie majú dvojaké použitie. Aktéri v oblasti obrany 

sa spoliehajú na služby spojené s kozmickým priestorom, ako je globálne určovanie polohy, 

satelitná komunikácia alebo pozorovanie Zeme. Aktéri v kozmickom priemysle sú aj 

poskytovateľmi obranných technológií a spôsobilostí a majú určité spoločné znaky (moderné 

technológie, vysoké riziko a kapitálová náročnosť s dlhými vývojovými cyklami). Na to, aby 

si udržali odborné znalosti a priemyselné spôsobilosti, predovšetkým v kritických 

technológiách, sú nutné verejné výdavky na výskum a vývoj. Obranný aj kozmický priemysel 

sú vystavené bezprecedentnej celosvetovej konkurencii a čelia veľkým technologickým 

výzvam súvisiacim s vznikom najmodernejších, rýchlo sa vyvíjajúcich technológií (robotika, 

internet vecí, umelá inteligencia, kybernetika atď.). Hľadaním súčinnosti a vzájomného 

obohacovania (tam, kde sa to dá) medzi kozmickým priestorom a obranou v programoch EÚ 

sa usilujeme o efektívnejšie využívanie našich zdrojov a technológií a dosiahnutie úspor 

z rozsahu. 

Po druhé, kozmický priestor je tým hlavným predpokladom pre to, aby mohla EÚ nezávisle 

konať. Ide o dôležitý nástroj pre všetkých aktérov v oblasti bezpečnosti, ako je polícia, civilná 

ochrana, subjekty riadiace mimoriadne situácie či aktéri v oblasti riadenia hraníc. Kozmické 

programy Galileo a Copernicus už poskytujú služby súvisiace s bezpečnosťou. Službu 

bezpečnosti a službu riadenia mimoriadnych situácií programu Copernicus a predovšetkým 

verejnú regulovanú službu systému Galileo môžu využívať vlády pre služby a operácie 

v mimoriadnych situáciách a krízové riadenie. Budem členské štáty podporovať v tom, aby 

tieto služby využívali vo väčšej miere. 

V nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ navrhujeme aj dve nové kozmické iniciatívy v oblasti 

bezpečnosti, ktoré do značnej miery vychádzajú zo zásady združovania a zdieľania existujúcich 

prostriedkov: 
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 vládne satelitné komunikácie budú zaisťovať zabezpečenú satelitnú komunikáciu pre 

civilných aktérov a aktérov v oblasti bezpečnosti, 

 vďaka získavaniu informácií o situácii v kozmickom priestore, ktorého súčasťou je 

najmä dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru, dokážeme 

zabezpečiť, aby boli naše družice a ich vypúšťanie chránené pred kozmickým odpadom 

a inými nebezpečenstvami v kozmickom priestore a z kozmického priestoru. 

V rámci Európskeho obranného fondu budem spolu s členskými štátmi naďalej pracovať na 

určovaní priorít v snahe o zlepšenie prepojenia medzi kozmickým priestorom a obranou. Mohlo 

by to zahŕňať rozvoj spôsobilostí a vývoj snímačov potrebných na dohľad nad kozmickým 

priestorom a získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore, ako aj spôsobilosti pre 

odolné a zabezpečené určovanie polohy, navigáciu, určovanie času a vládnu satelitnú 

komunikáciu. 

 

Zvolená predsedníčka vo svojich politických usmerneniach deklarovala zámer posilniť 

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

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

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

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

V posledných rokoch sa Európania zaviazali posilniť európsku bezpečnosť a obranu zvýšením 

investícií do obrany, rozvoja spôsobilostí a operačnej pripravenosti. Všetky tieto obranné 

iniciatívy sú v konečnom dôsledku zamerané na podporu spolupráce v oblasti obrany v Európe 

a na posilnenie schopnosti EÚ vystupovať ako garant bezpečnosti. S nástrojmi, ktoré budem 

mať v rukách hlavne v oblasti obranného priemyslu, budem v úzkej spolupráci s vysokým 

predstaviteľom/podpredsedom podporovať iniciatívy vedúce ku skutočnej obrannej únii. 

Chcem posilniť spoluprácu v oblasti obrany tak na strane dopytu, ako aj na strane ponuky. 

Európsky obranný priemysel je veľmi roztrieštený, pretože členské štáty vynakladajú svoj 

rozpočet na obranu na vnútroštátnej úrovni a na nej si vymedzujú aj svoje technické požiadavky 

na vojenské zariadenia. Členské štáty tak majú napríklad 17 druhov bojových tankov, zatiaľ čo 

Spojené štáty majú len jeden. Odhaduje sa, že nedostatočná spolupráca členských štátov 

v obrannom a bezpečnostnom priemysle nás každoročne stojí 25 až 100 miliárd eur. Pre 

neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov hrozí, že európsky priemysel nebude mať 

technologickú schopnosť budovať kritické obranné spôsobilosti ďalšej generácie a utrpí jeho 

konkurencieschopnosť doma aj v celosvetovom meradle. To sa v konečnom dôsledku 

nepriaznivo dotkne strategickej sebestačnosti EÚ a jej schopnosti vystupovať ako garant 

bezpečnosti. Zabezpečím, aby sa realizovali všetky iniciatívy prijaté s cieľom posilniť 

spoluprácu a podporiť konkurencieschopnosť európskeho obranného priemyslu a umožniť, aby 

využíval príležitosti, ktoré ponúka jednotný trh. 

Hlavným prínosom v tomto smere je vytvorenie Európskeho obranného fondu: prináša zásadný 

obrat, pretože pobáda členské štáty a európsky obranný priemysel vrátane MSP, aby navzájom 

spolupracovali na vývoji technológií a spôsobilostí potrebných na zaistenie bezpečnosti 

Európy. 

Mojou prvou prioritou bude v kontexte celkových rokovaní o viacročnom finančnom rámci 

úspešne uzavrieť rokovania o nariadení, ktorým sa zriaďuje Európsky obranný fond, 
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a predovšetkým o pridelení finančných prostriedkov preň. 

Mojou druhou prioritou bude zabezpečiť jeho úspešné vykonávanie. Budem pri tom čerpať zo 

skúsenosti z dvoch pilotných programov (prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany, 

z ktorej sa financovalo už 18 projektov, a Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu, 

z ktorého sa bude v nadchádzajúcich dvoch rokov financovať okolo 20 priemyselných 

projektov). Pomôže mi pri tom aj nová organizačná zložka Komisie, Generálne riaditeľstvo pre 

obranný priemysel a vesmírnu agendu, svedčiaca o tom, ako sa administratívna štruktúra 

prispôsobuje špecifickým potrebám plynúcim z projektov v oblasti obrany. Zintenzívnime 

predovšetkým našu spoluprácu s členskými štátmi a obranným priemyslom, aby sme získali 

odborné znalosti členských štátov v oblasti obrany a konsolidovali tak naše vlastné skúsenosti. 

Mojou treťou prioritou bude zabezpečiť súdržnosť s ostatnými iniciatívami v oblasti obrany 

a súlad s dlhodobým plánovaním. Aby sa vplyv Európskeho obranného fondu skutočne 

prejavil, je podstatné namieriť dané prostriedky na projekty so strategickou pridanou hodnotou 

pre bezpečnosť Európy. Na zabezpečenie účinnosti spolupráce je zároveň dôležité, aby sa 

členské štáty podujali do určitej miery aj na strednodobé plánovanie. Budem teda úzko 

spolupracovať s členskými štátmi v rámci programového výboru fondu, ale zároveň v plnom 

súlade s projektmi stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) (ktoré môžu získať bonus vo 

výške 10 %, keď budú vybrané na financovanie v rámci Európskeho obranného fondu). Takisto 

zaistím, aby Európsky obranný fond posilňoval NATO. Prostredníctvom priorít plánu rozvoja 

spôsobilostí EÚ bude Európsky obranný fond v súlade s procesom plánovania obrany NATO, 

pričom sa zohľadnia ďalšie regionálne priority, ako napríklad tie, ktoré sa dohodli 

v Severoatlantickej aliancii. Budem pravidelne informovať Európsky parlament o prioritách 

Európskeho obranného fondu na daný rok aj o dlhodobejšom strategickom plánovaní. 

Po štvrté, vykonám ustanovenia o zapojení malých a stredných podnikov stanovené v rámci 

Európskeho obranného fondu. Jedným z cieľov fondu je otvoriť celoeurópske hodnotové 

reťazce v oblasti obrany v snahe o podporenie obranného priemyslu bez ohľadu na veľkosť a na 

členský štát. Toto úsilie budeme z fondu podporovať (pričom s účasťou MSP alebo 

s kategóriami projektov zameranými na MSP budú spojené osobitné bonusy), je však treba 

urobiť ešte viac. V každom členskom štáte zorganizujem semináre zamerané na MSP, aby sa 

tieto podniky čo možno najlepšie oboznámili s príležitosťami, ktoré im Európsky obranný fond 

ponúka, a pripravím podujatia určené na nadväzovanie kontaktov, aby sa MSP mohli zapojiť 

do príslušných projektov v oblasti obrany. 

Po piate, rád by som rozpracoval aspekt fondu zameraný na disruptívnu inováciu a mienim 

zaistiť, aby vyčlenený rozpočet pridelený na ňu (okolo 4 až 8 % z fondu) naozaj pomohol 

pritiahnuť spoločnosti, startupy a podnikateľov, ktorí nepôsobia v oblasti obrany, a prispel 

k zaisteniu vedúceho postavenia Európy v oblasti strategických technologických riešení. 

V neposlednom rade sa postarám o maximálnu súčinnosť medzi všetkými nástrojmi 

financovania, konkrétne Európskym obranným fondom, Vesmírnym programom Únie 

a programom Digitálna Európa. 

– Portfólio, ktoré vám zverila Ursula von der Leyen, zahŕňa priemysel a malé a stredné 

podniky, digitálne služby, vesmír, obranný priemysel, audiovizuálne služby, vnútorný trh 

atď. Koordinovať a viesť politické iniciatívy naprieč týmto bezprecedentne rozsiahlym 

portfóliom, ktoré zahŕňa dve existujúce a jedno nové GR, a zároveň zachovať vysokú 

úroveň kvality bude náročné. Ako budete riadiť a koordinovať takéto rozsiahle portfólio, 

aby ste zároveň zabezpečili súčinnosť a hladkú spoluprácu medzi tromi GR? 



 

 – 23 –  

Riadenie portfólia 

Ako francúzsky minister hospodárstva, financií, priemyslu, telekomunikácií, zahraničného 

obchodu, rozpočtu, MSP a cestovného ruchu v rokoch 2005 až 2007 som bol priamo 

zodpovedný za 22 štruktúr zo 14 generálnych riaditeľstiev a ôsmich štátnych agentúr, pričom 

som viedol viac ako 180 000 úradníkov. 

Najdôležitejšia je súdržnosť portfólia: digitálny rozmer má vplyv na všetky ostatné rozmery 

tohto portfólia. Integrácia právomocí v oblasti digitálnych technológií, priemyslu, jednotného 

trhu, audiovizuálneho priemyslu, obrany a kozmického priestoru je zmysluplná, pretože to 

umožní aktivovať nástroje potrebné na dosiahnutie politických priorít a ambícií. Zároveň sa tak 

vysiela jasný a silný signál, že Európa dobre chápe vnútorné prepojenie medzi všetkými týmito 

aspektmi v digitálnej ére. 

Uvedomujem si šírku tohto portfólia, ale verím, že som v mojom profesionálnom živote získal 

schopnosti na riadenie veľmi veľkých organizácií pri plnom rešpektovaní ich kontextu a ich 

kultúry, čo nemusí byť vo verejnom alebo súkromnom sektore nevyhnutne to isté. 

Uvedomujem si, že bez ohľadu na veľkosť organizácie ide vždy o ľudský prístup k riadeniu, 

ako aj k ľuďom. 

Ak sú ciele jasné, organizácie sa môžu dať do pohybu. 

A moje ciele sú jasné: využiť pre vnútorný trh všetky nástroje, ktoré podporujú digitalizáciu 

všetkých rozmerov nášho hospodárstva a spoločnosti v novom svete pred nami, bez ohľadu na 

to, či ide o životné prostredie, sociálnu oblasť, priemysel, médiá, kozmický priestor, obranný 

priemysel, cestovný ruch alebo malé a stredné podniky. 

Zabezpečím, aby sa tri generálne riaditeľstvá pod mojím vedením uberali rovnakým smerom 

od prvého dňa novej Komisie a aby sme spoločne splnili cieľ politiky vysokej kvality. 

O to som sa usiloval počas celého môjho pôsobenia vo všetkých organizáciách, ktoré som 

viedol, pričom som bol vždy plne oddaný tomuto môjmu jedinému poslaniu. Bude to mojou 

prioritou aj pri realizácii plánov zvolenej predsedníčky. 

Synergie a spolupráca 

Komisia musí v rýchlo sa meniacom hospodárstve ponúknuť subjektom verejného 

a súkromného sektora ucelenú víziu, ktorá spája všetky relevantné línie činnosti. 

Synergie a pocit spolupráce medzi predmetnými troma generálnymi riaditeľstvami 3 možno 

dosiahnuť prostredníctvom niekoľkých „prierezových spoločných misií“. 

Digitalizácia prináša radikálne zlepšenia v rámci celého priemyselného cyklu, od návrhu 

výrobkov až po ich výrobu, uvádzanie na trh a popredajné služby. Priemyselná politika 

zameraná na budúcnosť preto už nemôže rozlišovať medzi fyzickým a digitálnym rozmerom. 

Takáto stratégia by mala navrhovať integrovaný prístup k existujúcej práci troch generálnych 

riaditeľstiev, počínajúc podporným regulačným rámcom. Musíme tiež zabezpečiť 

technologickú suverenitu Európy, a to pri súčasnom zachovaní a zlepšení nášho priemyselného 

prostredia. 

Ak máme dosiahnuť tento cieľ, musíme vyriešiť viacero horizontálnych otázok integrovaným 
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spôsobom a spojiť rôzne oblasti práce troch generálnych riaditeľstiev. Požiadam generálne 

riaditeľstvá, aby spoločne začali sériu sektorových dialógov s cieľom vypracovať koherentné, 

avšak prínosné stratégie. Napríklad chcem okamžite spustiť pracovnú skupinu pre zmeny, ktoré 

internet vecí a špičkové počítačové systémy prinesú počas najbližších piatich rokov pre 

európske priemyselné prostredie, od malých a stredných podnikov, až po veľké priemyselné 

spoločnosti. 

Musíme zabezpečiť, aby bol jednotný trh štandardne digitálny. Preto využijem synergie 

generálneho riaditeľstva pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky (GR 

GROW), generálneho riaditeľstva pre komunikačné siete, obsah a technológie (GR CNECT) 

a nového generálneho riaditeľstva pre obranný priemysel a kozmický priestor na rozvoj 

spoločnej vízie v rámci vývoja právnych predpisov o digitálnych službách. Pripravovaný akt 

o digitálnych službách bude stavať na týchto synergiách tým, že prinesie podnikom viac právnej 

zrozumiteľnosti a lepšie chráni občianske práva a bezpečnosť online. 

Zároveň potrebujeme lepšie presadzovanie pravidiel jednotného trhu, a to online aj off-line. 

Navrhnem zriadiť spoločný tím pre presadzovania jednotného trhu v rámci troch generálnych 

riaditeľstiev. Bude to jednotné rozhranie, ktoré sa bude zaoberať všetkými otázkami 

presadzovania a bude zaručovať synergie a konzistentnosť pri kontrole vykonávania pravidiel 

jednotného trhu. 

Získanie technologickej suverenity a udržanie vedúceho postavenia Európy v priemysle si 

vyžaduje rozsiahle projekty strategických záujmov, ktoré presahujú hranice a presahujú zdroje 

jednej spoločnosti alebo členského štátu. V tejto súvislosti sa tri generálne riaditeľstvá budú 

vzájomne dopĺňať kombináciou svojich odborných znalostí v oblasti priemyselného riadenia, 

kozmického priestoru a obrany a v kľúčových technologických oblastiach, ako sú 

vysokovýkonné a kvantové výpočty, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a 5G 

a ďalšie. 

Medzi kreatívnym digitálnym a tradičným priemyslom už existuje plodná synergia. Napríklad 

3D tlač umožňuje bezprecedentné spojenie ekologického dizajnu a kreatívnej architektúry. 

Aplikácie virtuálnej reality, ktoré vytvárajú profesionálni tvorcovia obsahu, umožňujú 

zaškoľovať operátorov zložitých strojov a prístrojov. Vzhľadom na dôležitosť audiovizuálneho 

sektora pre hospodárstvo EÚ (obrat viac ako 110 miliárd EUR a 1 milión pracovných miest) 

urobím všetko pre to, aby boli úspešné. 

Ďalej by som chcel zhromaždiť odborné znalosti a zdroje z celého portfólia, aby sme mohli 

čeliť jednej z najväčších výziev našej doby: všestrannej kybernetickej bezpečnosti. Vďaka 

jednotne a jasnému cieľu budú tri generálna riaditeľstvá schopné maximalizovať náš prínos 

v boji proti počítačovým hrozbám. 

Podobne chcem uplatňovať prierezový prístup k MSP. Z tohto dôvodu zriadim novú pracovnú 

skupinu pre malé a stredné podniky, ktorá spojí útvary pre malé a stredné podniky na troch 

generálnych riaditeľstvách, čím sa podporí pôsobenie vyslanca pre malé a stredné podniky. 

Jednou z oblastí spoločného zamerania bude pomoc začínajúcim podnikom pri ich rozširovaní 

v Európe. 

Na záver chcem uviesť, že zjednotenie tohto know-how ponúka jedinečnú príležitosť nielen 

splniť existujúce ciele, ako je podpora európskych spoločností, ale tiež umožní Komisii 

účinnejšie čeliť výzve budovania udržateľného, uhlíkovo neutrálneho priemyselného odvetvia, 
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v situácii, keď len spoločným prístupom možno predísť kompromisom založeným na najnižších 

spoločných menovateľoch, ktoré hrozia v prípade existujúceho neintegrovaného systému. 

 

Okrem toho, ako zabezpečíte úplné a účinné vykonávanie existujúcich právnych 

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

trhu? Aké konkrétne prostriedky a opatrenia budete uplatňovať na to, aby členské štáty 

plnili a presadzovania acquis EÚ ? 

Fungujúci jednotný trh je možný iba vtedy, ak sa pravidlá uplatňujú jednotne vo všetkých 

členských štátoch, bez ohľadu na ich veľkosť. Preto navrhnem implementačnú a vynucovaciu 

stratégiu na zabezpečenie úplného a účinného uplatňovania pravidiel. 

Budem stavať na dôkladnom vyhodnotení zostávajúcich prekážok a identifikujem tie, ktoré 

majú osobitný vplyv na hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Budem presadzovať 

prístup špecifický pre jednotlivé odvetvia a základy pre opatrenia na presadzovanie práva 

budem vyberať podľa toho, kde budú mať najsilnejší vplyv tak z hospodárskeho, ako aj 

regulačného hľadiska. Namiesto toho, aby som vychádzal z jednotlivých sťažností a na ich 

základe inicioval postupy v prípade nesplnenia povinnosti, budem v jednotlivých odvetviach 

realizovať konkrétne analýzy, aby som aktívne preveril, či členské štáty uplatňujú právne 

predpisy EÚ správne. 

Mojím zámerom je partnerská spolupráca s členskými štátmi na zabezpečení účinného 

uplatňovania právnych predpisov EÚ. Prioritou Komisie bude podporovať správne 

vykonávanie smerníc vydávaním usmernení a poskytovaním pomoci orgánom členských 

štátov. Chcel by som viac využívať postupy oznamovania nových právnych predpisov 

členských štátov, aby sa zabezpečilo primerané a nepretržité vykonávanie existujúcich 

pravidiel EÚ (napr. v rámci elektronického obchodu alebo podľa smerníc o transparentnosti). 

Pred prijatím zákonov, ktoré by mohli roztrieštiť jednotný trh, začnem s členskými štátmi 

hĺbkový dialóg. Jednotný digitálny trh bude prioritnou oblasťou vykonávania. Nedávno 

prijatých 28 legislatívnych nástrojov, ktoré tvoria súčasť stratégie digitálneho jednotného trhu, 

má potenciál priniesť zásadné zmeny pre občanov a podniky, tieto nové pravidlá však bude 

nutné rýchlo implementovať. V úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a regulačnými 

orgánmi vykonám hodnotenie stavu vykonávania, podporím zdieľanie najlepších postupov 

a identifikujem kľúčové prekážky, v ktorých budú nutné opatrenia na presadzovanie práva. 

V prípade pretrvávanie porušené nebudem váhať proti ním ako prioritu podniknúť kroky 

v rámci konania o porušení práv. 

Do tohto procesu by sa mali podľa potreby zapojiť občania, podniky a verejné orgány. 

Príkladom je nedávno prijatá smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu. 

Členské štáty začínajú transponovať autorskoprávne pravidlá a my musíme zabezpečiť, aby sa 

táto smernica uplatňovala účinne a jednotne v celej EÚ. Organizované dialógy so 

zainteresovanými stranami im umožňujú vyjadriť svoje názory na metódy vykonávania. Do 

tohto procesu je zapojený aj Európsky parlament. Na základe týchto dialógov vydá Komisia 

v roku 2020 usmernenia, ako sa stanovuje v smernici. 

 

Ako spolu s vašimi útvarmi zabezpečíte účinnú koordináciu s ďalšími komisármi, ktorých 

politické oblasti majú dosah na vaše portfólio alebo sú ním ovplyvnené, najmä s výkonnou 
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podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek a výkonným podpredsedom 

pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí? Ako osobne zabezpečíte vysokú kvalitu 

legislatívnych návrhov, úplnú transparentnosť lobistických aktivít (zameraných na vás 

a vaše útvary) a dôsledné a vyvážené konzultácie so všetkými zainteresovanými stranami 

s prihliadnutím aj na potrebu vykonať dôkladné posúdenia vplyvu, najmä pokiaľ ide 

o vplyv všetkých navrhovaných právnych predpisov na malé a stredné podniky? 

Budem aktívne prispievať k navrhovaniu novej priemyselnej stratégie a novej stratégie pre 

malé a stredné podniky pod spoločným vedením výkonných podpredsedov pre Európu 

pripravenú na digitálny vek a pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí. Týmto 

spôsobom zabezpečíme, aby v súvislosti s týmito dvoma stratégiami nedošlo 

k neintegrovanému prístupu, a zaistím, aby boli navrhnuté tak, aby mali skutočný vplyv, a to 

pri využití všetkých nástrojov, ktoré máme k dispozícii na európskej úrovni. 

Pokiaľ ide o agendu jednotného trhu, a to najmä o všetky digitálne iniciatívy oznámené 

v politických usmerneniach zvolenej predsedníčky a v mojom poverovacom liste, budem 

pracovať pod vedením výkonnej podpredsedníčky pre Európu pripravenú na digitálny vek. 

Bude tomu tak najmä v prípade aktu o digitálnych službách a európskeho prístupu k umelej 

inteligencii. 

Mám v úmysle aktívne prispievať k cieľu ekologického dohovoru, pretože každá veľká 

ekologická transformácia nášho hospodárstva si vyžaduje hlbokú zmenu spôsobu výroby 

a spotreby. Mojím zámerom je zabezpečiť, aby mal ekologický dohovor a dôveryhodný 

priemyselný pilier. Na tomto cieli budem pracovať najmä s výkonným viceprezidentom pre 

ekologický dohovor a s komisárom pre životné prostredie a oceány. 

V záujme zabezpečenia koherentného prístupu v oblasti obrany s cieľom vytvoriť skutočnú 

obrannú úniu budem úzko spolupracovať s vysokým predstaviteľom / podpredsedom. 

Budem tiež úzko spolupracovať s rôznymi kolegami na konkrétnych, veľmi dôležitých 

agendách: 

 pokiaľ ide o európsky semester, s komisárom pre hospodárstvo pod vedením výkonného 

podpredsedu pre Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, 

 pokiaľ ide o ochranu pracovníkov platforiem a o sociálne hospodárstvo, s komisárom pre 

pracovné miesta; 

 pokiaľ ide o audiovizuálne otázky súvisiace s médiami a akčným plánom digitálneho 

vzdelávania, s komisárom pre inovácie a mládež, 

 pokiaľ ide o pluralizmus médií a riešenie dezinformácií, s podpredsedníčkou pre hodnoty 

a transparentnosť a komisárom pre spravodlivosť. 

 pokiaľ ide o opatrenia proti hybridným hrozbám, s komisárom pre vnútorné záležitosti 

a s podpredsedom pre ochranu nášho európskeho spôsobu života. 

Na záver chcem uviesť, že ako člen kolégia budem aktívne prispievať ku kolegiálnej práci pri 

prijímaní rozhodnutí Komisie na podporu európskeho všeobecného záujmu a zúčastňovať sa na 

nej. 
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Mám v úmysle nadviazať silné partnerstvo so svojimi kolegami na základe vzájomnej dôvery, 

otvorenosti a rešpektu. 

Kvalita právnych predpisov, konzultácie so zainteresovanými stranami, vplyv na MSP 

a transparentnosť 

Som pevne presvedčený, že každá právna úprava musí byť založená na dôkladnej analýze jej 

potenciálneho vplyvu a musí byť primeraná cieľu, ktorý sa sleduje. Z tohto dôvodu zaistím, aby 

všetky právne predpisy, ktoré budem predkladať, boli založené na dôkladnom posúdení vplyvu, 

ktoré umožní vyhodnotiť nedostatky súčasného regulačného prostredia, v ktorom sa predstaví 

viacero možností a ktoré bude obsahovať dôkladnú a podrobnú analýzu vplyvu právnych 

predpisov, a to najmä na MSP. Je potrebné vyvinúť úsilie, aby sa zabránilo neúmernému 

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

uplatňovali zásady testu MSP. Využijem aj všetky dostupné kanály na prijímanie spätnej väzby 

priamo od MSP. 

Zabezpečím, aby všetky zainteresované strany dostávali príležitosť byť vypočuté 

prostredníctvom dôkladných konzultácií. Žiadna zainteresovaná strana nebude mať 

privilegované postavenie ani privilegovaný prístup. Zabezpečím, aby sa pri príprave návrhov 

Komisie vypočuli a zohľadnili rôzne názory a perspektívy, či už priemyslu, MSP z rôznych 

sektorov a regiónov, ako aj sociálnych partnerov a samozrejme aj organizácií občianskej 

spoločnosti. Vzhľadom na rozmanitosť Európy je to rozhodujúci prvok pre dobrú tvorbu 

politiky. 

Chcem tiež pravidelne konzultovať s poslancami EP a zástupcami členských štátov. 

 Pokiaľ ide o zásadnú otázku transparentnosti, moje útvary a ja budeme dôsledne dodržiavať 

pravidlá transparentnosti a pri konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami budeme 

používať register transparentnosti v súlade s platnými pravidlami Komisie. 

 

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

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

s plánovanými legislatívnymi a ďalšími významnými iniciatívami včas a proaktívne 

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

legislatívnych a nelegislatívnych postupov, ako mu budete poskytovať všetky potrebné 

informácie týkajúce sa prípravy legislatívnych, delegovaných a vykonávacích aktov už 

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

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

medzinárodných dohôd vo vašej oblasti politiky? 

Som si vedomý, aký význam má dôvera, spolupráca a transparentnosť medzi Európskou 

komisiou a spoluzákonodarcami v Európskom parlamente a Rade. Som pevne presvedčený, že 

ak všetci spolupracujeme v tomto duchu, najlepšie slúžime záujmom európskych občanov. 

Je zrejmé, že táto spolupráca funguje najlepšie, ak sa začne v skorých fázach legislatívneho 

procesu. Chcem od samého začiatku spolupracovať s Európskym parlamentom. To isté platí 

pre akúkoľvek agendu, legislatívnu či nelegislatívnu, ako aj pre tvorbu politiky a pre politický 

dialóg. Rád sa budem pravidelne zúčastňovať schôdzí výborov a zaistím, aby sa všetky 
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príslušné parlamentné výbory podieľali na každom významnom vývoji patriaceho do rozsahu 

mojej pôsobnosti. 

V súvislosti s každým jednotlivým legislatívnym spisom budem v pravidelnom kontakte 

s členmi výboru, najmä s koordinátormi a spravodajcami, a takisto sa s nimi budem v tejto 

súvislosti aj stretávať. Teším sa na úzku spoluprácu s vami v duchu otvorenosti a flexibility pri 

navrhovaní, vývoji a schvaľovaní politík a stratégií, ktoré potrebujeme do budúcnosti. 

Zabezpečím tiež, aby túto otvorenosť a dostupnosť uplatňovali aj moje útvary na príslušných 

generálnych riaditeľstvách 

 

Otázky Výboru pre  

vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 

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

opatrenia/nástroje navrhujete na posilnenie vnútorného trhu a zabezpečenie toho, aby sa 

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

konkurencieschopnosť európskych podnikov a prinesú konkrétne výhody 

spotrebiteľom? Ako by ste vzhľadom na potrebu rovnováhy medzi ochranou spotrebiteľa 

a zjednodušením v prospech podnikov riešili regulačnú zložitosť a neodôvodnené 

vnútroštátne regulačné aj neregulačné prekážky na vnútornom trhu? 

Jednotný trh vo všetkých svojich oblastiach zohráva zásadnú úlohu pri tom, aby sa zabezpečilo, 

že hospodárstvo bude fungovať pre všetkých: podniky, spotrebiteľov aj pracovníkov. Je to 

jeden z najvýznamnejších úspechov európskej integrácie. Čím lepšie funguje jednotný trh, tým 

lepšie pre Európu. Jednotný trh však ešte stále nie je integrovaný úplne. 

Preto sa postarám o to, aby sa naše spoločné európske pravidlá vykonávali a uplatňovali 

konzistentne. Nielen preto, že sú to pravidlá, na ktorých sme sa spoločne dohodli, ale aj preto, 

lebo v zásadu jednotného trhu pevne verím. Nebudem váhať s presadzovaním právnych 

predpisov EÚ, a to s rovnakou razanciou pre všetky členské štáty, či už veľké alebo malé, 

východné, západné, severné alebo južné. Chcem skoncovať s rastúcou fragmentáciou, ktorú 

v posledných rokoch pozorujeme v niektorých dôležitých oblastiach jednotného trhu. Chcem 

ponúknuť víziu a energiu na to, aby sme sa opäť spojili, a nie rozchádzali. 

V otázke zlepšenia prístupu na presadzovanie pravidiel je mojím cieľom: 

 vymedziť priority v oblasti presadzovania právnych predpisov v jednotlivých 

odvetviach, ktoré majú najväčší vplyv na naše podniky a občanov, 

 posilniť nástroje na riešenie problémov založené na spolupráci medzi členskými štátmi 

a Komisiou, ako je napríklad sieť SOLVIT, 

 urýchliť postup Komisie pri riešení porušenia predpisov, 

 predložiť spolu s ostatnými kolegami akčný plán na presadzovanie jednotného trhu, 

v ktorom sa určia prekážky najviac poškodzujúce naše hospodárstva a 

 spolupracovať s členskými štátmi na tom, aby svoje technické pravidlá oznamovali 

v rovnocennom rozsahu. 
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Budem sa tiež snažiť o zlepšenie našich systémov dohľadu nad trhom a vzájomného uznávania, 

ako to podrobne to ozrejmujem odpovedi uvedenej ďalej. 

V záujme lepšieho fungovania jednotného trhu v praxi zabezpečím občanom a podnikom 

rozšírenie prístupu k informáciám a poradenstvu. Portál Vaša Európa sa stane hlavnou oporou 

jednotnej digitálnej brány. Zároveň ešte viac posilním spoluprácu medzi vnútroštátnymi 

správnymi orgánmi prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI). 

Prebiehajúca modernizácia prehľadu výsledkov jednotného trhu tiež zlepší monitorovanie 

a referenčné porovnávanie výkonnosti členských štátov, čím sa vytvorí partnerský tlak 

a podporí rozhodovanie založené na dôkazoch. Budem pokračovať v spolupráci so všetkými 

kolegami zapojenými do európskeho semestra, čo považujem za jeden zo spôsobov 

vykonávania zásad jednotného trhu. 

Vo všetkých týchto prípadoch bude nesmierne dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi 

ochranou spotrebiteľa a zjednodušením pre podniky. Účinné a efektívne pravidlá zvyšujú 

dôveru spotrebiteľov a pomáhajú podnikom predávať výrobky a služby. Teším sa na úzku 

spoluprácu s ostatnými členmi kolégia, najmä s komisárom pre spravodlivosť, v záujme 

zabezpečenia potrebnej koordinácie. 

 

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

nedávno prijaté právne predpisy o vzájomnom uznávaní a dohľade nad trhom 

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

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

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

uvedeniu nevyhovujúcich alebo nebezpečných výrobkov do obehu na trhu EÚ, 

poskytovali v tejto súvislosti spotrebiteľom vyčerpávajúce informácie a zabezpečovali 

podnikom rovnaké podmienky? 

Nariadením o vzájomnom uznávaní sa zabezpečí, aby podniky a spotrebitelia mali jednoduchý 

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

výrobky, a o tom, čo môžu robiť, ak sa vnútroštátne právne predpisy líšia. Členským štátom 

navrhnem, aby realizovali partnerstvá na úrovni vlády, ktoré by umožnili de facto vzájomné 

uznávanie v jednotlivých odvetviach: ak sa výrobok považuje za vyhovujúci v jednom 

členskom štáte, automaticky sa uzná v inom členskom štáte. Tým sa posilní obchod 

a hospodársky rast v oblastiach, v ktorých harmonizácia na úrovni EÚ neexistuje. 

Nariadením o dohľade nad trhom a súlade výrobkov sa posilňuje presadzovanie právnych 

predpisov, rieši sa ním problematika výrobkov predávaných online a zlepšuje sa spolupráca 

medzi orgánmi presadzovania práva. Budem sa zaoberať problémom nevyhovujúceho tovaru. 

Nevyhovujúce výrobky sú nebezpečné pre spotrebiteľov a zároveň narúšajú rovnaké 

podmienky pre podniky tým, že poskytujú konkurenčné výhody spoločnostiam, ktoré 

nedodržiavajú pravidlá. V roku 2017 nespĺňalo požiadavky EÚ na bezpečnosť alebo na 

informácie pre spotrebiteľov až 32 % kontrolovaných hračiek a 58 % kontrolovanej 

elektroniky. Na riešenie týchto otázok sa v návrhu Komisie týkajúcom sa Programu jednotného 

trhu predpokladá zvýšený dôraz na činnosti dohľadu nad trhom. Som tiež presvedčený 

o prínosoch vytvorenia siete EÚ pre súlad výrobkov. 

Táto sieť: 
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 vypracuje spoločné metodiky založené na rizikách na identifikáciu nevyhovujúcich 

výrobkov, 

 zavedie spoločné opatrenia orgánov dohľadu nad trhom EÚ, 

 zabezpečí lepšiu spoluprácu s colnými orgánmi a prístavmi v záujme lepšej ochrany 

pred nevyhovujúcimi výrobkami pochádzajúcimi z tretích krajín a 

 zmapuje všetky existujúce európske laboratóriá, ktoré testujú výrobky, s cieľom 

zvýšiť synergie. 

Okrem toho je potrebné revidovať viac aspektov legislatívneho rámca týkajúceho sa voľného 

pohybu tovaru, pokiaľ ide o digitalizáciu. Hranice medzi výrobkami, službami a digitálnymi 

riešeniami sú čoraz nejasnejšie. To má vplyv aj na to, ako na jednotnom trhu obchodujeme. 

Výrazný vplyv na naše hospodárstvo a spoločnosť bude mať aj zavádzanie umelej inteligencie 

vo všetkých odvetviach. Počas prvých 100 dní funkčného obdobia novej Komisie povediem 

spolu s výkonnou podpredsedníčkou pre Európu pripravenú na digitálny vek prácu na návrhoch 

spoločného európskeho prístupu k umelej inteligencii. 

Nadviažem na akt o kybernetickej bezpečnosti a zavediem systémy certifikácie kybernetickej 

bezpečnosti v prioritných oblastiach, ako sú napríklad 5G, cloud a prepojené zariadenia. 

V súlade s ustanoveniami aktu o kybernetickej bezpečnosti a v spolupráci s Agentúrou EÚ pre 

kybernetickú bezpečnosť (ENISA) a členskými štátmi bezodkladne preskúmam, či je pre určité 

kategórie výrobkov potrebné zaviesť povinnú certifikáciu. 

Budeme musieť preskúmať súčasné acquis a v prípade potreby ho upraviť. Smernica 

o strojových zariadeniach je základným európskym právnym predpisom zaoberajúcim sa 

bezpečnosťou napríklad robotov alebo 3D tlačiarní. Chcem dohliadať na revíziu tejto smernice, 

aby v nej bola zohľadnená umelá inteligencia, internet vecí (IoT) a nová generácia robotov. 

Okrem toho by sme mali využiť smernicu o rádiových zariadeniach na posilnenie povinných 

právnych noriem (súkromie, ochrana pred podvodmi, nahrávanie softvéru) na uvedenie širokej 

škály bezdrôtovo pripojených výrobkov vrátane bezdrôtových zariadení pre internet vecí na trh. 

Každá legislatívna iniciatíva v tejto oblasti bude vychádzať z dôkladnej analýzy založenej na 

dôkazoch a inkluzívneho dialógu so zainteresovanými stranami. Budem pozorne sledovať 

vplyv umelej inteligencie vo všetkých oblastiach a zabezpečím, aby naše nové pravidlá boli 

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

Aké konkrétne politické iniciatívy a opatrenia na presadzovanie navrhnete na zlepšenie 

jednotného trhu so službami vrátane odborných služieb a kvalifikácií, služieb 

kolaboratívneho hospodárstva, verejných služieb a obstarávania, najmä vzhľadom na 

príležitosti, ktoré ponúkajú digitálne technológie, s cieľom znížiť neodôvodnenú 

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

služieb v nadchádzajúcich desaťročiach globálne konkurencieschopný? Keďže európska 

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

opatreniami podporíte voľný pohyb digitálnych služieb a vývoj spoľahlivých služieb na 

báze umelej inteligencie? 

Služby sú vo všetkých členských štátoch jednoznačne najväčšou časťou hospodárstva. V EÚ 

ako celku tvorí odvetvie služieb približne 70 % HDP a zamestnanosti. Jednotný trh služieb však 

nefunguje tak, ako by mohol. To chcem zmeniť. 
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Plánujem rozvíjať a prehlbovať partnerstvo s členskými štátmi, a tým zabezpečiť riadne 

uplatňovanie existujúcich pravidiel. Máme už k dispozícii legislatívne nástroje, najmä smernicu 

o službách. Ja sa zameriam na zabezpečenie ich presadzovania a uplatňovania. Budem hľadať, 

akými novými spôsobmi sa dá tento cieľ dosiahnuť, napríklad vytvorením európskej siete 

vnútroštátnych orgánov pre jednotný trh. Posilní sa tým dialóg a partnerstvo medzi európskou 

a vnútroštátnou úrovňou a zároveň sa zabezpečí lepšie pochopenie a uplatňovanie pravidiel. 

Zabezpečím, aby sa existujúce nástroje, napríklad nariadenie o jednotnej digitálnej bráne, 

smernica o uznávaní odborných kvalifikácií či smernica o teste proporcionality, ambiciózne 

vykonávali. Aj keď je transpozícia primárne povinnosťou členských štátov, je potrebné 

vychádzať z existujúceho partnerstva, ktoré s nimi uzavrela Komisia. Budem venovať veľkú 

pozornosť tomu, ako k tomu dochádza, aby bola zaistená vyššia konkurencieschopnosť 

poskytovateľov služieb z EÚ. Zároveň zabezpečím, aby sa európsky profesijný preukaz, tento 

plne elektronický postup pre cezhraničné uznávanie odborných kvalifikácií, prispôsobil 

najnovšiemu hospodárskemu a technologickému vývoju. Rád by som toto uznávanie rozšíril 

nad rámec doteraz obmedzeného počtu povolaní, pre ktoré je v súčasnosti k dispozícii. 

Nákup a predaj služieb a tovaru prostredníctvom online platforiem sa stal kľúčovou súčasťou 

hospodárstva EÚ. Prostredníctvom týchto platforiem obchoduje viac než 1 milión podnikov. 

Jasne si uvedomujem, že musíme zabezpečiť, aby najväčšie podniky konali spravodlivo a aby 

nepodľahli pokušeniu využívať narastajúcu závislosť podnikov, najmä tých malých 

a stredných, na ich službách. Nedávno prijaté nariadenie o vzťahoch medzi platformami 

a podnikmi, ktoré je prvou reguláciou online platforiem tohto druhu na svete, je v tejto oblasti 

životne dôležitým krokom vpred. Našou prioritu bude účinne presadzovať tieto pravidlá, 

neustále monitorovať toto odvetvie a posúdiť, či je potrebné podniknúť aj ďalšie kroky, najmä 

pokiaľ ide o najväčšie platformy pôsobiace v EÚ. 

V niektorých prípadoch budú potrebné nové právne predpisy na posilnenie jednotného trhu. 

Navrhnem nové pravidlá v oblasti digitálnych služieb a umelej inteligencie vhodné pre 

digitálny vek. 

Prostredníctvom zákona o digitálnych službách mám v úmysle vytvoriť silnejší a súdržnejší 

regulačný rámec pre poskytovanie digitálnych služieb vrátane online platforiem. Podporia sa 

tým európske začínajúce a rozširujúce sa podniky, jednotný trh sa otvorí inovačným podnikom, 

budú chránení občania a ich práva, a to vrátane ich slobody prejavu, a vytvorí sa účinný systém 

dohľadu, spolupráce a presadzovania pravidiel. 

Tieto pravidlá budú ďalším doplnkom k už dosiahnutému pokroku pri riešení konkrétnych 

druhov nezákonného obsahu prostredníctvom cielených právnych nástrojov (napr. smernice 

o autorských právach na digitálnom jednotnom trhu, zmenenej smernice o audiovizuálnych 

mediálnych službách, smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu 

vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, návrhu nariadenia o odstraňovaní teroristického 

obsahu z internetu), ako aj prostredníctvom podporných opatrení, ako sú kódexy správania a iné 

formy dobrovoľnej spolupráce. Príprava aktu bude vychádzať z rozsiahlej analýzy 

a inkluzívneho dialógu so zainteresovanými stranami. 

Musíme tiež pokračovať v úvahách o tom, ako čo najlepšie riešiť ďalšie vznikajúce výzvy 

súvisiace s hospodárstvom založeným na platformách, napríklad pracovné podmienky 

pracovníkov platforiem alebo obavy týkajúce sa platforiem kolaboratívneho hospodárstva. 

Služby poskytované prostredníctvom online platforiem priniesli pracovníkom nové možnosti, 

napríklad flexibilitu pracovného času, ale stupňuje sa neistota v mnohých otázkach vrátane ich 
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zamestnaneckého postavenia, pracovných podmienok, prístupu k sociálnej ochrane a prístupu 

k zastúpeniu a kolektívnemu vyjednávaniu. V úzkej spolupráci s dezignovaným komisárom pre 

zamestnanosť sa pokúsim nájsť spôsoby, ako zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov 

platforiem. Budem analyzovať, kde by sa na tento účel mohli využiť nástroje jednotného trhu. 

Ako som objasnil v predchádzajúcej odpovedi, na základe pokynov výkonnej podpredsedníčky 

pre Európu pripravenú na digitálny vek budem pracovať na návrhoch spoločného európskeho 

prístupu k umelej inteligencii. Regulačný rámec pre umelú inteligenciu musí zaručiť, že vývoj 

a zavádzanie systémov umelej inteligencie do výrobkov a služieb sa na celom jednotnom trhu 

EÚ uskutoční pri plnom dodržiavaní acquis v oblasti základných práv EÚ a jeho ustanovenia 

by mali byť zárukou, že tieto systémy budú fungovať dôveryhodne (zákonne, eticky 

a spoľahlivo). Týmto rámcom sa posilní a doplní existujúci komplexný súbor právnych 

predpisov v oblasti bezpečnosti a zodpovednosti. Je nevyhnutné, aby politika EÚ v oblasti 

umelej inteligencie zabránila roztrieštenému prístupu, ktorý by bol z hľadiska jednotného trhu 

problematický. 

Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, zvážim návrh na vytvorenie osobitného nástroja pre digitálnu 

transformáciu verejného obstarávania, ktorý členským štátom pomôže v štyroch oblastiach: 

i) plne digitalizovať životný cyklus verejného obstarávania; ii) experimentovať s novými 

riešeniami na báze umelej inteligencie, čo by pripravilo pôdu najmä pre automatizáciu procesov 

verejného obstarávania; iii) podporiť zber a analýzu údajov a iv) zvýšiť digitálnu gramotnosť 

obstarávateľov. V spolupráci s členskými štátmi navrhnem aj nové iniciatívy, ktorých cieľom 

bude zvýšiť odolnosť veľkých projektov verejnej infraštruktúry a uľahčiť kooperatívne verejné 

obstarávanie v oblasti klímy a životného prostredia. Verejní obstarávatelia by mali svoju trhovú 

silu využívať strategicky na formovanie daného odvetvia a zabezpečenie vývoja inovačných 

riešení. 

Opatrenia v týchto štyroch oblastiach uľahčia prístup k verejnému obstarávaniu vďaka väčšej 

transparentnosti pre všetky zainteresované strany. Zjednodušené postupy budú prínosom najmä 

pre MSP, začínajúce podniky, rozvíjajúce sa podniky a sociálne podniky. Nové nástroje zvýšia 

hospodársku súťaž v oblasti verejného obstarávania, prinesú príležitosti podnikom a možnosť 

výberu verejným obstarávateľom. Mám konkrétne v úmysle uľahčiť cezhraničné obstarávanie 

v pohraničných regiónoch. Na mnohostrannej i na dvojstrannej úrovni a v úzkej spolupráci 

s komisárom pre obchod budem európske riešenia presadzovať ako medzinárodné normy. 

Riešenia ako eCertis zvyšujú transparentnosť a právnu istotu a zabezpečujú, aby mohli 

európske spoločnosti konkurovať iným podnikom za rovnakých podmienok. 


