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Příloha č. 1: Generální ředitelství 

Daně a cla 

Generální ředitel: Walter Deffaa 

Mezi úkoly tohoto DG patří řízení a rozvoj celní unie a také odstraňování překážek, 

které brání provozování podniků přes hranice státu. Pro zajištění efektivity musí umět 

instituce Unie správně reagovat na mezinárodní změny cel a daní [81].  

 

Energie 

Generální ředitel: Philip Lowe 

Otázka polity zabývajícím energiemi by neměla být řešena na úrovni jednoho státu, neboť 

ten nemá dostatečné informace, ale ani prostředky na řešení vyskytujících se problémů. 

Toto DG má dostatek odborníků a prostředků pro vytváření řešení problémů spojených 

s energií [40].   

 

Eurostat 

Generální ředitel: Walter Radermacher 

Eurostat je statistický úřad Evropské unie, který poskytuje statistické údaje z členských zemí, 

které umožní jejich srovnání a využití pro statistické účely, kterými může Unie napríkald 

prezentovat své úspěchy [44].  

 

Foreign Policy Instruments Services 

Mezi činnosti, které jsou prováděny pod dohledem tohoto DG patří Evropské útvary 

pro vnější službu. Tyto útvary jsou představovány delegáty, kteří jsou rozmístěny v různých 

zemích světa a zastupují zájmy členských zemí. V některých případech mohou převzít roli 

ambasád členských zemí [43].   
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Hospodářská soutěž 

Generální ředitel: Alexander Italianer 

Evropská unie společně s orgány národních států vynucují pravidla hospodářské soutěže EU. 

Cílem je rovný přístup všem firmám na společném trhu a lepší fungování jak společného trhu 

tak i těch národních [45].   

 

Hospodářské a finanční věci 

Generální ředitel: Marco Buti 

Úkolem tohoto DG je zajistit občanům Unie hospodářskou prosperitu, která bude výsledkem 

udržitelného hospodářského růstu, vysoké zaměstnanosti, stabilních veřejných financí 

a finanční stability [35].   

 

Humanitní pomoc 

Generální ředitel: Claus Sorensen 

Evropská unie zaměstnává asi 300 pracovníků v Bruselu a dalších 400 v různých 

detašovaných pracovištích na světě, kteří pomáhají v krizových situacích. Na daném místě 

vyhodnotí situaci, oznámí své závěry institucím Unie a ty vydají finanční i jiné prostředky 

na pomoc postižené lokalitě. Dále pracovníci kontrolují zacházení s unijními prostředky 

vydané na humanitární projekty [62].  

 

Informační společnost a média 

Generální ředitel: Robert Madelin 

DG má za úkol odstraňovat překážky bránící lidem v přístupu k informacím pomocí 

informační techniky. Zjišťuje bezpečný pohyb po internetu pro děti a hladký přechod 

na digitální společnost [63].   
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Informatika 

Generální ředitel: Francisco García Morán 

Pro splnění politických i organizačních cílů Komise je nutné, aby efektivně využívala 

informační a komunikační technologie. Proto musí toto DG definovat IT strategii Komise, 

podporovat a usnadňovat spolupráci evropské veřejné správy při zavádění její elektronické 

podoby, která slouží občanům i firmám [37].   

 

Komunikace 

Generální ředitel: Gregory Paulger 

Každý občan Unie má právo na informace o jejích činnostech a naopak, aby se informace 

z členských zemí dostaly k těm orgánům, kterým náleží. Tyto informace jsou zpracovávány 

a předávány tímto DG [32].  

 

Lidské zdroje a bezpečnost 

Generální ředitel: Irene Souka 

Hlavním úkolem tohoto DG je zajistit hladký běh Komise a předvést občanům Unie vysoký 

standart veřejné služby, který je tvořen každodenní prací zaměstnanců, kteří zajišťují 

vyplácení mezd nebo zaměstnávání nových zaměstnanců v Evropské Komisi [61].   

 

Mobilita a doprava 

Generální ředitel: Matthias Ruete 

Toto DG podporuje projekty, zajišťující dopravu v členských zemích a také mobilitu občanů 

přes jejich hranice. Doprava je nedílnou součástí našeho života, a proto se EU snaží o zvýšení 

její kvality ale také zvýšení ochrany životního prostředí podporou méně znečisťujících forem 

dopravy [85].  
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Námořní záležitosti a rybolov 

Generální ředitel: Lowri Evans 

Posláním toho DG je podpořit ekonomický potenciál moří a oceánů, zajistit udržitelnost 

rybolovu, která bude přinášet stabilní dodávky rybných produktů občanům Unie [56].  

 

Obchod 

Generální ředitel: Jean – Luc demarty 

Hlavním úkolem tohoto úřadu je rozvíjet a řídit obchodní politiku EU. V rámci této politiky 

jsou vytyčeny cíle jako například vytvoření globálního otevřeného obchodu, přístup na trh 

pro unijní podniky, občany a pracovníky, zajistit udržitelný rozvoj obchodu a také kontrolovat 

dodržování obchodního práva [83].  

 

Oblast klimatu 

Generální ředitel: Jos Delbeke 

Stále významnější změny klimatu a častěji se objevujícím přírodní katastrofy vedly v Unii 

k zavedení tohoto DG, které se účastní mezinárodních konferencí o změnách klimatu a snaží 

se vypořádat se s následky těchto změn [31].   

 

Podniky a průmysl 

Generální ředitel: Daniel Calleja Crespo 

V souladu s podporovou udržitelného rozvoje stanovilo toto DG cíle, které mají být splněny 

a také dohlíží na jejich plnění. Mezi tyto cíle patří přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, 

prosazování inovací, podporovat malé a střední podniky na trzích EU a dbát na otevřenost 

vnitřního trhu [68].   
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Překlady 

Generální ředitel: Rytis Martikonis 

V Evropské Unii je uznáno 23 oficiálních jazyků. Proto všechny významné dokumenty musí 

být do těchto jazyků přeloženy a to je úkolem tohoto DG, jehož pracovníci zajišťují vysoce 

kvalitní překlady [84].   

 

Regionální politika 

Generální ředitel: Dirk Ahner 

Úkolem tohoto DG je zvyšování ekonomické, sociální a územní soudržnosti evropských 

regionů a snižování rozdílů jak v rámci jednotlivých členských zemí tak i celé Unie[57].  

 

Rozpočet 

Generální ředitel: Hervé Jouanjean 

Toto DG má za úkol zajišťovat zdroje potřebné pro provádění Unijních politik a dokládá 

řádné řízení prostředků Unie. Úřad řídí výdaje ve střednědobém finančním výhledu a také 

zajišťovat hladký průběh rozpočtového procesu [55].  

 

Rozšíření 

Generální ředitel:  Stefano Sannino 

Pokud se některá evropské země rozhodne zažádat o členství v Unii, musí projít dlouhým 

procesem vyjednávání, zkoumání vlastní legislativy a přijímání té evropské. Bez tohoto DG 

by přistoupení země, nebylo možné, neboť právě ono zkoumá a hodnotí kandidátkou zemi, 

a pokud splní všechny podmínky, připraví ji na vstup [73].  
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Společné výzkumné středisko 

Generální ředitel: Dominique Ristori 

Posláním tohoto úřadu je poskytovat technickou pomoc při provádění unijních politik. 

Funguje také jako středisko vědy a technologií pro Unii. Slouží společným zájmům členských 

zemí, ale je nezávislá na jejich soukromých či veřejných zájmech [70].  

 

Spravedlnost 

Generální ředitel: Francoise Le Bail 

Toto DG provádí činnosti, které mají občanům usnadnit život, vybudováním celoevropského 

prostoru spravedlnosti. Poskytuje řešení příhraničních problémů, aby občané Unie mohli plně 

využívat výhod vnitřního trhu [75].  

 

Tlumočení 

Generální ředitel: Marco Benedetti 

Zabezpečení organizování konferencí a tlumočení patří mezi úkoly tohoto DG. Zaměstnanci 

toho DG se starají, aby zasedání, u kterých je použito více jazyků probíhala bez větších 

problémů [82].  

 

Úřad pro rozvoj a spolupráci EuropeAid 

Generální ředitel: Forion Fotiadis 

Tento úřad má na starost rozvojovou politiku Unie. Rozděluje pomoc rozvojovým zemím 

v podobě různých finančních nástrojů. Připívá také k řešení globálních problémů 

jako je například hlad nebo ohrožení přírodních zdrojů [74].  

 

Vnitřní trh a služby 

Generální ředitel: Johnatan Faull 

Toto DG rozvíjí vnitřní trh Unie, tak aby její občané mohli čelit výzvám globalizace. Vytváří 

pracovní prostředí zvyšující konkurenceschopnost, podporuje finanční stabilitu a inovace. 
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Neméně významným cílem je zvýšení životní úrovně občanů, podporou výrobků a služeb 

zvyšující konkurenceschopnost evropských firem [34].  

 

Vnitřní věci 

Generální ředitel: Stefano Manservisi 

Za politiku vnitřních věcí (neboli vnitra)z odpovídá tento úřad a jeho úkolem je zajistit 

stabilní právní a bezpečné prostředí, které je důležité pro hospodářský, kulturní a sociální růst 

v Unii [60].   

 

Výzkum a inovace 

Generální ředitel: Robert – Jan – Smits 

Toto DG je zodpovědné za splnění cílů stanovených strategií Evropa 2020 a  je centrem, ze 

kterého je řízena Evropská výzkumná a inovační politika [38].   

 

Vzdělávání a kultura 

Generální ředitel: Jan Truszczyński 

Aktivity podporované tímto DG se promítají do mnoha oblastí života občanů Unie. DG 

podporuje projekty umožňující žákům, studentům ale i učitelům pobyty na zahraničních 

univerzitách. Podporuje rozvíjení jazyků a sportovních aktivit občanů Unie [39].  

 

Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění 

Generální ředitel: Koos Richelle 

Toto DG se zabývá a následně řeší problémy, které jsou důsledkem procesů globalizace, 

stárnutí populace, změn v zaměstnanosti a sociálním prostředí Unie [89].  
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Zdraví a spotřebitelé 

Generální ředitel: Paola Testori Coggi 

Občané EU mají právo na přístup k nezávadným potravinám, zdravé životní prostředí a lepší 

zdravotní péči. Prací tohoto DG je dohlížet a také aktivně se zapojovat do akcí, které zajistí 

dodržování těchto práv [36].  

 

Zemědělství a rozvoj venkova 

Generální ředitelství: José Manuel Silva Rodriguez 

Základním úkolem tohoto úřadu je zajistit udržitelný rozvoj evropského zemědělství a pomoci 

lidem na venkově vést důstojný život, který se nebude příliš lišit od života lidí ve městech 

[30].   

 

Životní prostředí 

Generální ředitel: Karl Falkenberg 

Cílem toho DG je ochrana životního prostředí a zachování jeho kvality pro další generace. 

Reaguje také na stížnosti občanů nebo nevládních organizací, pokud bylo porušeno právo 

v této oblasti [41].   


