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EÚ v roku 2018:  
Pohľadom slovenských 

europoslancov 

Akým témam sa budú venovať slovenskí europoslanci? 
FOTO: [Pixabay]
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Portál EURACTIV.sk sa pýtal slo-
venských europoslancov na to, 
ktorým európskym témam budú 

v nasledujúcom roku venovať zvýšenú 
pozornosť. Priblížili tiež najdôležitejšiu 
legislatívu, o ktorej sa bude v nasledu-
júcich dvanástich mesiacoch rokovať v 
Európskom parlamente.

MONIKA SMOLKOVÁ 
(SMER-SD, S&D)

Celý rok 2018 bude o tom, ako budú 
fungovať jednotlivé rozpočtové kapi-
toly po odchode Veľkej Británie. Osob-
ne si myslím, že je potrebná reforma 
spoločnej poľnohospodárskej politiky, 
ktorá je voči novým členským štátom 
diskriminačná. Ako členka výboru 
pre regionálny rozvoj za veľmi dôleži-
té považujem určiť ďalšie podmienky 
fungovania kohéznej politiky, pretože 
po odchode Veľkej Británie sa rozpo-
čet EÚ radikálne zníži a zo strany sta-
rých členských štátov silnejú tlaky na 
redukciu štrukturálnych fondov, čo by 
výrazne oslabilo rozvoj a vyrovnáva-
nie regionálnych rozdielov predovšet-
kým v nových členských štátov vráta-
ne Slovenska.

Ďalšia téma ktorá bude rezonovať 
je Dublinský dohovor, ktorý by mal 
riešiť aj migračnú krízu, jednoznačne 
určiť zodpovednosť jednotlivých člen-
ských štátov a ich spoluprácu pri rie-

šení problémov s utečencami v EÚ. Za 
dôležité tiež považuje celý energetický 
balík, pretože energia sa stáva kľúčo-
vou pre rast ekonomiky EÚ.

IVAN ŠTEFANEC  
(KDH, EPP)

V roku 2018 bude určite pokračo-
vať diskusia o budúcej podobe Európ-
skej únie a Európsky parlament, ako 
jediný priamy reprezentant občanov 
EÚ, musí byť ich súčasťou. 

 nás dôležité rozhodnutia, ktoré sa 
týkajú reformy migračnej a azylovej 
politiky, ako aj zvyšovania ochrany 
hraníc.

Z môjho portfólia, ktorým je vnú-
torný trh, považujem za kľúčové dobu-
dovanie Jednotného digitálneho trhu. 
Verím, že bulharské, alebo rakúske 
predsedníctvo Rade EÚ konečne dá 
tento rok na stôl revíziu Smernice o 
audiovizuálnych službách, ktorá nás 
posunie bližšie k voľnému pohybu dát, 
ktorý chceme dosiahnuť.

Samozrejme, pokračovať bude aj 
vytváranie Energetickej únie, čo by 
malo byť jednou z hlavných priorít 
slovenskej politiky, pretože jej fungo-
vanie je hlavne v našom národnom 
záujme. Tento rok bude aj predvoleb-
ným, teda sa dá čakať aj istá bilancia 
doterajšej činnosti Európskej komisie 
a Európskeho parlamentu a tiež návr-
hy zo strany Komisie, ktoré budú viac 
politické.

EDUARD KUKAN  
(EPP)

Očakávam, že v roku 2018 budú 
stále aktuálne politické témy, ako ro-
kovania o Brexite, či situácia v niekto-
rých krajinách Strednej Európy.

Určite budeme v Európskom par-
lamente naďalej venovať pozornosť 
otázkam Európskej bezpečnosti a 
ochrany občanov Únie. S tým budú 
súvisieť témy ochrany Schengenskej 
hranice, výmeny informácii, boja proti 
terorizmu a praniu špinavých peňazí. 
Za veľmi dôležité považujem pláno-
vané rozbehnutie spolupráce v rámci 
Európskeho zbrojného priemyslu cez 
Európsky obranný fond.

V legislatívnych otázkach bude 
zaujímavé sledovať reformy týkajúce 
sa európskych financií a to najmä v 
kontexte nadchádzajúceho Brexitu. Z 
tohto pohľadu považujem za dôležitú 
začínajúcu diskusiu o Viacročnom fi-
nančnom rámci po 2020 roku. Pre bu-
dúcnosť a konkurencieschopnosť EU 
bude určite podstatná legislatíva ty-
kajúca sa digitálnej agendy, budovania 
spoločného digitálneho trhu, ale tiež 
dobudovania energetickej Únie.

Zahranično-politickým otázkam 
bude pravdepodobne dominovať hľa-
danie miesta EÚ v meniacom sa glo-
bálnom prostredí a reakcie na krízové 
situácie v našom blízkom susedstve. 
Rezonovať budú naďalej otázky nasta-
venia našich transatlantických vzťahov, 
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Blízky východ, či vzťahy s Ruskom. Ten-
to rok by sme mali prijať taktiež nové 
obchodné dohody s Japonskom, Singa-
purom a Vietnamom.

Predpokladám, že 2018 rok prine-
sie do popredia tému integrácie západ-
ného Balkánu a našej susedskej politi-
ky. Balkán bude jednou z politických 
priorít nadchádzajúceho bulharského 
predsedníctva Rady EÚ, takže očaká-
vam posun v rokovaniach so Srbskom 
a Čiernou Horou, ale taktiež prisľúb 
otvorenia prístupových rokovaní s Al-
bánskom a Macedónskom.

MONIKA BEŇOVÁ  
(SMER-SD, S&D)

Prioritných tém bude v rámci Európ-
skeho parlamentu v roku 2018 niekoľ-
ko. Týkať by sa mali aj výraznejšej pod-
pory najmä malého a stredného pod-
nikania, ktoré predstavuje pomyselnú 
chrbtovú kosť európskej ekonomiky. 
Súčasné obdobie relatívne vysokého 
ekonomického rastu by sa tiež malo 
oveľa viac odzrkadľovať v rýchlejšom 
vyrovnávaní rozdielov vo výške platov 
v rámci jednotlivých členských štátov, 
ako aj v posilňovaní jednotlivých soci-
álnych systémov.

Posunúť sa musíme aj v diskusii o 
európskej minimálnej mzde, na kto-
rej dôležitosť dlhodobo upozorňujem. 
V rámci spoločného trhu potrebuje-
me vytvárať férovejšie podmienky a 
v spolupráci s ostatnými európskymi 
inštitúciami pripravovať pravidlá pre 
efektívnejší boj s daňovými únikmi 
a zabránenie schránkovým firmám 
v obchádzaní pravidiel a akejkoľvek 
účasti na verejných zákazkách.

Téma odchádzajúcej Veľkej Bri-
tánie bude v roku 2018 dôležitou pre 
všetky európske inštitúcie, vrátane 
parlamentu. Je veľmi pravdepodob-
né, že rokovania týkajúce sa budú-
cich obchodných vzťahov budú veľmi 
náročné. Britskí predstavitelia by ich 

najradšej počas prebiehajúceho roka 
uzavreli. Vzhľadom na skúsenosti z ich 
doterajšieho priebehu sa to však nezdá 
veľmi reálne.

Prioritou budú nepochybne aj bez-
pečnostné otázky, vrátane hľadania 
chýbajúceho konsenzu v otázkach 
migračnej politiky. Základom tu musí 
byť ochota prehlbovať vzájomnú spo-
luprácu pretože žiaden z členských 
štátov nie je schopný čeliť súčasným 
bezpečnostným výzvam osamote.

Dôležité bude aj pokračovanie vo vy-
tváraní energetickej únie, či participácia 
na dokončení jednotného digitálneho 
trhu. Práve budovanie jednotného digi-
tálneho trhu musí byť zároveň spojené s 
obmedzením šírenia klamstiev a nená-
visti prostredníctvom rozličných inter-
netových platforiem a s riešením otázok 
posilňovania kybernetickej bezpečnosti.

BRANISLAV ŠKRIPEK  
(OĽANO, ECR)

Témou v roku 2018 bude vzťah 
EÚ a Turecka. Krajina, ktorá ešte stá-
le prejavuje záujem o členstvo v EÚ, 
sa uberá autoritatívnym smerom. To 
neprospieva ani jej vlastným obyvate-
ľom, ani okolitým národom, ani mieru 
na Blízkom východe. Preto som rád, 
že parlament jasne vyjadril svoj názor 
a odmieta vstup Turecka do EÚ. To je 
dobrá správa pre budúcnosť Európskej 
únie. Obnova, demokratizácia Sýrie 
a situácia kresťanských komunít ne-
smie uniknúť našej pozornosti. (Plá-
nujem tam vycestovať a byť pozorova-
teľom pri voľbách v regióne severový-
chodnej Sýrie).

Ako člen výboru LIBE sa venujem 
ľudskoprávnej agende. Naša budúc-
nosť bude závisieť od toho, ako sa bu-
deme starať o naše deti a čo bude na 
nich vplývať. Preto považujem dôle-
žité aj to, aby sme ochraňovali zdravý 
vývoj budúcej generácie. Pornografia 

páchaná na deťoch, ktorá sa šíri aj cez 
internet, ich poškodzuje. Je strašné, že 
sú takto zneužívané aj bezbranné bá-
bätká či dojčatá. EP podnikol konkrét-
ne kroky na zastavenie tohto zla. Ako 
tieňový spravodajca som sa spolupo-
dieľal i na vypracovaní správy, ktorá 
sa zaoberá zastavením pornografie a 
sexuálneho zneužívania detí. Budem 
naďalej pracovať na tom, aby sme za-
medzili túto ohavnosť a nedopustili 
zničenie ďalších bezmocných životov.

Kroky, ktoré podnikne EÚ voči Veľ-
kej Británii, či Poľsku a Maďarsku v 
značnej miere ovplyvnia postoj obyva-
teľov Strednej Európy k inštitúciám EÚ 
vo voľbách 2019. Pre Slovensko preto 
bude dôležité akú pozíciu zaujme.

JANA ŽITŇANSKÁ  
(NOVA, ECR)

Pre mňa ako poslankyňu, ktorá sa 
zaoberá najmä sociálnymi témami so 
zameraním na práva detí, žien a osôb so 
zdravotným postihnutím, bude v roku 
2018 veľmi významný vývoj iniciatívy 
týkajúcej sa rovnováhy medzi pracov-
ným a súkromným životom. Dôležitým 
nástrojom na dosahovanie rovnováhy 
by malo byť medzi iným stanovenie 
pravidiel minimálnej materskej, ot-
covskej a rodičovskej dovolenky v EÚ. 
Európsky parlament bude tieto návrhy 
pripomienkovať, pričom v rámci tohto 
pripomienkovania vo výbore pre za-
mestnanosť budem pôsobiť ako tieňová 
spravodajkyňa. Verím, že sa nám s kole-
gami podarí do návrhu zahrnúť nielen 
ustanovenia o rovnováhe pre ľudí, ktorí 
sú zamestnaní, ale aj pre skupinu ne-
formálnych opatrovateľov, na ktorú sa 
v legislatíve často zabúda. Títo opatro-
vatelia sa pritom vzdávajú zamestnania 
a pracovné príležitosti obetujú starost-
livosti o svojich starých či chorých prí-
buzných alebo príbuzných so zdravot-
ným postihnutím.
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Ďalšou dôležitou správou, v rámci 
ktorej budem spravodajkyňou, je sprá-
va o návrate ľudí po dlhodobej chorobe 
a rekonvalescencii do zamestnania. 
Mimoriadne očakávanými rokovania-
mi roka 2018 sú pre mňa taktiež tzv. 
trialógové rokovania o konečnom tex-
te Aktu o prístupnosti (nová smernica 
o požiadavkách na prístupnosť tovarov 
a služieb), ktorý má zlepšiť prístupnosť 
tovarov a služieb a tým aj život osobám 
so zdravotným postihnutím, ľuďom so 
zníženou pohyblivosťou po úraze či ro-
dičom s kočíkmi. V septembri 2017 sa 
nám podarilo odhlasovať smernicu v 
pléne Európskeho parlamentu v podo-
be značne vylepšenej oproti pôvodné-
mu návrhu a dúfam, že v takomto zne-
ní text čo najskôr prejde aj poslednými 
rokovaniami a štáty ho budú môcť 
začať implementovať. Prijatie textu v 
roku 2018 by bolo najvýznamnejším 
krokom na ceste k tomu, aby osoby so 
zdravotným postihnutím konečne pre-
stali byť „občanmi druhej kategórie“.

Z iných politických udalostí, ktoré 
budú významné pre rok 2018, spome-
niem samozrejme pokračovanie roko-
vaní o odchode Veľkej Británie, rieše-
nie situácie v Katalánsku, formovanie 
nových vlád napr. v ostro sledovanom 
Nemecku, či vývoj politickej situácie v 
našich susedných krajinách.

MIROSLAV MIKOLÁŠIK  
(KDH, EPP)

Témy, ktoré sú prioritné pre mňa, 
vychádzajú z mojej profesie lekára, 
členstva vo výboroch EP pre verejné 
zdravie, životné prostredie, bezpeč-
nosť potravín a ľudské práva.

Naďalej budem aktívny aj ako pred-
seda Pracovnej skupiny Európskej ľu-
dovej strany pre bioetiku a ľudskú dôs-
tojnosť, ktorá prináša na pôdu Európ-
skeho parlamentu najnovšie vedecké a 
etické poznatky v rôznorodých oblas-

tiach týkajúcich sa ľudského zdravia a 
tela a aj vplyvu najmodernejších tech-
nológií na človeka a jeho blahobyt.

V rámci mojej práce vo Výbore zod-
povednom za regionálny rozvoj Únie 
a jej politiku súdržnosti sa budem za-
meriavať na podporu nástrojov pro-
spievajúcich k zamestnanosti a rastu v 
Európe a v tomto duchu sa zapojím do 
diskusií o budúcnosti politiky súdrž-
nosti po roku 2020.

VLADIMÍR MAŇKA  
(SMER-SD, S&D) 

V priebehu najbližšieho roku a 
pol plánujeme rozbehnúť a ukončiť 
obchodné rokovania s Austráliou a 
Novým Zélandom. Všetky informácie 
budú musieť buť k dispozícii aj obyva-
teľom EÚ a do dohôd budú mať čo po-
vedať poslanci národných a regionál-
nych parlamentov. Aby tu neboli žiad-
ne pochybnosti o netransparentnosti, 
aké tu boli pri pripravovanej dohode 
TTIP s USA.

Bude tiež potrebné dokončiť spo-
ločný azylový systém a pravidlá vysie-
lania pracovníkov. Je mimoriadne dô-
ležité, aby bol konečný výsledok spra-
vodlivý ku všetkým členským štátom.

Vzhľadom k tomu, že kyberne-
tické útoky zasiahli v minulosti viac 
ako 80% podnikov a inštitúcií v EÚ, 
potrebujeme nové nástroje, vrátane 
európskej agentúry pre kybernetickú 
bezpečnosť.

Je tiež nevyhnutné, aby sme ukáza-
li solidaritu s Afrikou. OSN predpove-
dá nárast počtu afrického obyvateľstva 
z dnešných 1,2 na takmer štyri miliar-
dy. V kombinácii s nezamestnanosťou 
a chudobou by to prinieslo mnohoná-
sobný nárast počtu migrantov. Pris-
pením k vzdelávaniu na tomto konti-

nente by sme mohli vytvoriť nástroj na 
reguláciu počtu obyvateľov na tomto 
kontinente. Afrika zároveň potrebu-
je ročne vytvoriť 18 miliónov nových 
pracovných miest, aby ľudia neutekali 
za prácou do Európy.

Trustový fond EÚ pre Afriku s roz-
počtom 2,7 miliardy eur vytvára pra-
covné príležitosti na celom kontinen-
te. Musíme presvedčiť spojencov, že 
nielen zbrojenie, ale hlavne rozvojová 
pomoc prispejú aj k našej bezpečnosti.

Moja najbližšia primárna aktivita – 
zjednodušenie rozpočtových pravidiel 
– vyvrcholí v priebehu mesiaca. Ich 
zložitosť viedla k spomaleniu imple-
mentácie prostriedkov EÚ, k vyšším 
nákladom implementácie a k náchyl-
nosti na chyby. Keď bude menej byro-
kracie, menej papierov, neznechutíme 
mestá, obce a ostatných prijímateľov 
európskych prostriedkov. V lete sme 
predložili naše návrhy Rade a od jese-
ne rokujeme k viac ako 3200 rozpoč-
tovým riadkom. Na trinástich rozsiah-
lych trialógoch, ktoré sme ukončili 
tesne pred Vianocami Európsky parla-
ment, Rada a Komisia hľadali najlepšie 
spoločné riešenia. n
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V roku 2018 čaká EÚ niekoľko dô-
ležitých volieb. Parlamentné v 
Taliansku pritiahnu určite širšiu 

pozornosť, prezidentské vo Fínsku asi nie. 
V hre je však aj niekoľko divokých kariet. 
Prinášame ich súhrnný prehľad.

Minulý rok bol pre EÚ „rokom vo-
lieb“. Francúzi volili prezidenta, Nemci 
federálny parlament, k urnám šli aj Ho-
lanďania, Rakúšania a ďalšie krajiny.

Obavy z úspechov nacionalistických 
a pravicovo-populistických strán sa úpl-
ne nenaplnili. Macron porazil Le Peno-
vú, Geert Wilders získal v Holandsku 
menej hlasov, než sa čakalo. Na druhej 
strane, nemecká AfD vstúpila do parla-
mentu s viac ako trinástimi percentami 
hlasov, a Slobodní sa stali súčasťou ra-
kúskej vládnej koalície.

Národná voľby budú hýbať európ-
skou politikou aj v roku 2018. Niektoré 
neupútajú v zahraničí veľa pozornos-
ti – parlamentné voľby v Slovinsku či 

Luxembursku, prezidentské voľby na 
Cypre. Parlamentné voľby v Taliansku, či 
Švédsku, však budú pozorne sledované 
aj v iných krajinách.

Prinášame stručný volebný kalendár 
pre rok 2018.

OSTRO SLEDOVANÉ VOĽBY
Prím medzi ostro sledovanými prí-

padmi hrá Taliansko. Parlamentné 
voľby budú v marci a výsledok je neistý. 
Od leta minulého roku je v prieskumoch 
najsilnejšou stranou Hnutie piatich 
hviezd, pohybuje sa tesne pod 20 percen-
tami. To odmieta koalíciu s ktoroukoľ-
vek z tradičných strán, na jednofarebnú 
vládu však pravdepodobne nezíska dosť 
hlasov.

Popularita vládnej Demokratickej 
strany dlhodobo klesá, aj kvôli konflik-
tom vo vnútri strany. V dvoch priesku-
moch v decembri 2017 sa podľa Termo-
metro Politico dostali pod 25 percent a je 
nepravdepodobné, že s ľavicovými spo-

jencami vytvoria parlamentnú väčšinu.
Najsilnejšiu pozíciu má stredo-pra-

vý blok. Silvio Berlusconi je späť a jeho 
Forza Italia má v prieskumoch nad 15 
percent. Spolu s Lega Norde a naciona-
listickou Fratelli d´Italia môžu získať 
viac ako 35 percent hlasov. Ani to však 
nemusí stačiť na vytvorenie vládnej väč-
šiny. Okrem toho, každá z týchto troch 
strán v minulosti spochybnila členstvo 
talianska v eurozóne.

V krajine sa hovorí aj o „veľkej koalí-
cii“ Demokratickej strany a Forza Italia. 
Bolo by to však neľahké partnerstvo. 
Ďalšou možnosťou je menšinová vláda, 
ktorá by takmer určite priniesla ďalšie 
predčasné voľby.

Prví pôjdu k volebným urnám Česi. 
Prvé kolo prezidentských volieb sa v 
Českej republike bude konať 12.-13. ja-
nuára, druhé o dva týždne neskôr. Naj-
pravdepodobnejším víťazom prvého 
kola je Miloš Zeman. V druhom sa, podľa 
prieskumov, stretne s niekým z dvojice 
Jiří Drahoš – Michal Horáček.

a u t o r :  R a d o v a n  G e i s t  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

EÚ v roku 2018: Národné voľby 

Silvio Berlusconi, bývalý taliansky premiér a líder Forza Italia. 
[ EPA-EFE/FLAVIO LO SCALZO ]

https://www.termometropolitico.it/1280644_sondaggi-elettorali-ipsos-9.html
https://www.termometropolitico.it/1280644_sondaggi-elettorali-ipsos-9.html
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Opätovné víťazstvo Miloš Zemana by 
bolo dobrou správou pre menšinovú vlá-
du Andreja Babiša – súčasný prezident 
vyhlásil, že je udrží v úrade aj bez parla-
mentnej väčšiny. M. Zeman je zároveň v 
zahraničí známy predovšetkým kontro-
verznými vyhláseniami namierenými 
voči novinárom, utečencov, či napríklad 
podporou referenda o členstve Českej re-
publiky v EÚ (hoci sám tvrdí, že by v ňom 
hlasoval za členstvo).

Vo Švédsku vedú v prieskumoch 
jasne Sociálni demokrati. Vládu môžu 
vytvoriť s Ľavicovou stranou a Zelenými. 
Ich náskok pred stredo-pravou koalí-
ciou vedenou stranou Nya Moderaterna 
(Umiernení) je však len okolo jedného 
percenta. Do 9. septembra sa to môže 
ľahko zmeniť.

Dôležitý bude výsledok nacionalis-
tických Švédskych demokratov. Strana 
má korene v krajnej pravici, a mnohé 
kontroverzné postoje. Od leta 2015 sa 
v prieskumoch pohybujú tesne pod 20 
percentami.

V Maďarsku sa žiadna zmena ne-
chystá. Voľby na jar vyhrá Fidesz, a pre-
miérom bude aj naďalej Viktor Orbán. 
Otázkou tak je len to, či Fidesz získa späť 
dvojtretinovú ústavnú väčšinu, o ktorú 
prišiel v roku 2015. Pomôcť mu má in-
tenzívna kampaň postavená na nacio-
nalizme a xenofóbii – od obviňovania G. 
Sorosa z podkopávania maďarskej vlády, 
po odpor voči Bruselu.

Vzhľadom na stav ľavicovej a liberál-
nej opozície je najvážnejším súperom 
krajne pravicový Jobbik.

NENÁPADNÉ HLASOVANIA
Najzaujímavejšími z „nenápadných“ 

volieb budú lokálne voľby v Poľsku. 
Uskutočnia sa až koncom roka, a určite 
ich poznamená aj konflikt poľskej vlády 
s Európskou komisiou, ktorá koncom 
roka aktivovala článok 7 Lisabonskej 
zmluvy, pre podozrenia z porušovania 
princípov právneho štátu.

Na národnej úrovni má vládna stra-
na Právo a spravodlivosť stále bezpečné 
postavenie. V lokálnych voľbách však 
môže uspieť množstvo nezávislých kan-
didátov, či zástupcov opozície. Politiku 
Poľska v EÚ to bezprostredne neovplyv-
ní, pre vládu by to však mohol byť varov-
ný signál, aby korigovala protieurópsky 
kurz.

Prezidentské voľby na Cypre sa 
uskutočnia už koncom januára. V prvom 
kole by mal vyhrať súčasný prezident Ni-
cos Anastasiades zo stredo-pravej strany 
DISY (EPP), v druhom kole sa stretne s 

Nikolasom Papadopoulosom (Demokra-
tická strana, SaD), alebo Stavrosom Ma-
lasom (AKEL, GUE-NGL). Prezident je na 
Cypre súčasne šéfom exekutívy.

V rovnaký deň ako na Cypre, 28. ja-
nuára, sa budú konať prezidentské voľby 
aj vo Fínsku. V prieskumoch vedie s vy-
sokou podporou až 70% súčasný prezi-
dent Sauli Niinistö, ktorý kandiduje ako 
nezávislý.

V júli budú voliť nový parlament v 
Slovinsku. V prieskumoch dlhodobo 
vedie stredo-pravá Slovinská demo-
kratická strana (EPP), tesne za ňou sa 
umiestňujú sociálni demokrati (SaD). 
Liberáli premiéra Miro Cerara (SMC, 
ALDE) sú v prieskumoch väčšinou na 
treťom mieste. V roku 2014 získali viac 
ako 30 percent, dnes sa pohybujú pod 
desiatimi. Rozloženie síl napovedá, že 
Slovinsko povedie po tomto roku koalič-
ná vláda.

V októbri pôjdu k urnám Lotyši (6. 
október) a obyvatelia Luxemburska (17. 
október). V Lotyšsku vedie prieskumy 
s asi 20 percentami Sociálnodemokra-
tická strana „Harmónia“ (SaD). Sociálni 
demokrati vyhrali s tesným náskokom 
aj voľby v 2014. Nedokázali však vytvoriť 
parlamentnú väčšinu, do vlády tak za-
sadla stredo-pravá koalícia strán Jedno-
ta, Únia zelených a farmárov a Národnej 
aliancie.

Takýto scenár by sa však už nemal 
opakovať. Po sérii škandálov a vnútor-
ných bojov sa vládne strany, s výnimkou 
Únie zelených a farmárov, dostali hlboko 
pod 10 percent.

Opačná situácia bola v Luxembur-
sku. Voľby v októbri 2013 vyhrali kres-
ťanskí demokrati (CSV, EPP), vládu však 
vytvorili menšie strany: Demokratická 
strana (ALDE), Socialistická strana pra-
cujúcich (SaD) a Zelení (Zelení). CSV, z 
ktorej pochádza aj Jean-Claude Juncker, 
sa tak dostala do opozície prvý krát od 
roku 1979.

Podľa prieskumov by dnes premiér 
Xavier Bettel post neobhájil. Do volieb 
však ešte ostáva asi trištvrte roka.

Poslednými tohoročnými voľbami 
v EÚ by mali byť prezidentské voľby v 
Írsku v novembri. Očakáva sa opätov-
ná kandidatúra súčasného prezidenta 
Michaela D. Higginsa, hovorí sa aj o bý-
valom premiérovi Bertie Ahernovi. Pre-
zident má v Írsku ceremoniálne postava-
nie, nemá ani právomoc vetovať zákony.

DIVOKÉ KARTY
Vývoj v EÚ môžu ovplyvniť aj voľby, 

ktoré sa jej priamo netýkajú. Prvou „di-
vokou kartou“ sú prezidentské voľby v 

Rusku. Nejde o výsledok – vyhrá Vladi-
mír Putin – ale spôsob, akým prebehnú.

Putin má v prieskumoch podporu 
80 percent Rusov. Hlavný protikandidát 
Alexej Navaľnyj bol z boja odstavený roz-
hodnutím ústrednej volebnej komisie a 
svojich podporovateľov vyzval na bojkot 
hlasovania. Vo volebnom ringu tak prak-
ticky ostala len Xenia Sobčak, ktorá sa 
síce označuje za opozičnú kandidátku, v 
Rusku však kolujú informácie, že je len 
nastrčená Putinom.

Ak by prezidentské voľby v Rusku 
sprevádzali príliš veľké nejasnosti, či do-
konca násilnosti, niektorí politici v EÚ 
by mohli reagovať kriticky. Ešte viac by 
to skomplikovalo vzťahy medzi Európ-
skou úniou a Ruskom, narušené ruskou 
anexiou Krymu, a angažovaním sa vo 
vojne na východe Ukrajiny.

Ďalšou neznámou sú Spojené štáty. 
V roku 2018 budú Američania voliť tre-
tinu Senátu a nových členov Snemovne 
reprezentantov. Veľkou otázkou je, či sa 
Republikánom podarí udržať väčšinu v 
oboch komorách.

V Senáte príde Republikánska stra-
na o väčšinu, ak stratí viac ako jedno 
miesto. V Snemovni reprezentantov by 
museli Demokrati zlepšiť výsledok až o 
25 mandátov. Vzhľadom na volebný sys-
tém je výsledok ťažšie predpovedať, väč-
šina prieskumov však dáva lepšie šance 
Demokratom. Prezident Donald Trump 
tak môže po tomto roku čeliť Kongresu s 
Demokratickou väčšinou.

To však zďaleka neznamená, že bude 
musieť meniť politiku v oblasti boja 
proti klimatickým zmenám, v medziná-
rodnom obchode, či vo vzťahu k NATO a 
angažovaniu sa USA v európskej obrane.

Trochu inou „divokou kartou“ je Ne-
mecko. Parlamentné voľby sa konali v 
septembri 2017 a väčšinu získali znova 
kresťanskí demokrati vedení Angelou 
Merkelovou. Problém je však s vytvára-
ním vládnej koalície.

Pokusy o spoluprácu CDU/CSU, FDP 
a Zelených – tzv. jamajská koalícia – boli 
neúspešné. CDU/CSU tak začalo rokovať 
o obnovení „veľkej koalície“ so sociálny-
mi demokratmi. Líder SPD Martin Schul-
tz ju bezprostredne po voľbách odmietol, 
dnes je však už opatrnejší. Členovia stra-
ny, ktorí budú musieť prípadnú koaličnú 
dohodu schváliť, sú ale stále proti.

Ak sa vytvorenie „veľkej koalície“ ne-
podarí, Nemecku ostane len menšinová 
vláda, alebo predčasné voľby – obe mož-
nosti sú v povojnovej histórii bezprece-
dentné. Politickú nestabilitu v najväčšej 
krajine a ekonomike by určite pocítil aj 
zvyšok Európskej únie. n

https://demoskop.se/publicerat/valjarbarometern-december-2017/
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Viacročný finančný rámec, re-
forma eurozóny, zdanenie 
nadnárodných digitálnych spo-

ločností, či dobudovanie bankovej únie. 
To sú témy, ktoré budú najviac hýbať eko-
nomikou Európskej únie v roku 2018.

ROZHODNUTIA,  
KTORÉ PADNÚ

DOBUDOVANIE  
BANKOVEJ ÚNIE
V októbri Európska komisia vyzvala 

členské štáty a Európsky parlament, aby 
čo najskôr prijali jej balíček opatrení na 
dobudovanie Bankovej únie z novem-
bra 2016. Ide predovšetkým o vytvorenie 
posledného tretieho piliera – tzv. eu-
rópskeho systému ochrany vkladov 
(EDIS). EDIS má podporiť stabilitu ban-

kového sektoru a poskytnúť centrálnu 
ochranu vkladov všetkých občanov v 
bankovej únii. Komisia chce, aby sa po-
litické nezhody na tejto otázke prekonali 
najneskôr do konca tohto roku.

Pochybnosti ohľadom tohto návrhu 
majú predovšetkým Nemecko a Holand-
sko. Spoločne zastávajú názor, že spoloč-
nému systému ochrany vkladov musia 
predchádzať ešte dôraznejšie opatrenia 
na zníženie rizík a zlepšenie krízového 
riadenia európskych bánk.

Európska exekutíva chce, aby najne-
skôr do konca tohto roku vznikla dohoda 
ohľadom vytvorenia spoločného zabez-
pečovacieho mechanizmu Bankovej 
únie. Jedná sa o opatrenie poslednej in-
štancie pre prípady, kedy sú prostriedky 
Jednotného fondu pre riešenie krízových 
situácii (SRF) nedostatočné pre záchranu 
zlyhávajúcich európskych bánk.

Na letnom zasadnutí Rady pre hospo-
dárske a finančné záležitosti sa európske 

štáty dohodli na akčnom pláne riešenia 
nesplácaných úverov v Európe. V úvod-
nom štvrťroku roku 2018 chce Komisia 
preto predstaviť balíček konkrétnych 
opatrení na zníženie vysokého podie-
lu nesplácaných úverov v európskych 
bankách zdedených z obdobia finančnej 
krízy. Len v eurozóne pritom toxické uve-
ry dosahujú hodnotu takmer jedného 
biliónu eur. Legislatíva komisie sa tiež 
zameria na zabránenie ich kumulácii v 
budúcnosti.

Balík by mal obsahovať legislatívne 
opatrenia na ďalší rozvoj sekundárnych 
trhov pre nesplácané úvery a na zlepše-
nie schopnosti veriteľov vymáhať hod-
noty zo zabezpečených úverov. Komisia 
tiež zváži opatrenia na zavedenie povin-
ných minimálnych rezerv bánk, ktoré by 
mohli slúžiť ako zábezpeka voči nesplá-
caným úverom v budúcnosti.

DOKONČENIE ÚNIE 
KAPITÁLOVÝCH TRHOV
Medzi hlavné priority Bulharska, ako 

novej predsedajúcej krajiny v Rade EÚ, 
patrí dobudovanie Únie kapitálových tr-
hov. Sofia chce pokračovať v legislatívnom 
návrhu na vytvorenie celoeurópskeho 
dôchodkového produktu. Jedná sa o novú 
možnosť dôchodkového sporenia platnú 
vo všetkých členských štátoch EÚ, ktorá 
doplní vnútroštátne dôchodkové režimy.

Komisia chce predstavením viace-
rých regulačných i neregulačných návr-
hov urýchliť plnenie akčného plánu kapi-
tálových trhov, ktorý je jedným z pilierov 
tzv. Junckerovho investičného plánu pre 
Európu. Medzi tieto návrhy patrí naprí-
klad odstránenie prekážok pre cezhra-
ničnú distribúciu investičných fondov či 
nové pravidlá, ktoré majú znížiť poplatky 
za prevod peňazí do zahraničia a výber 
peňazí z bankomatov na dovolenke.

Č L Á N O K

EÚ v roku 2018:  
Ekonomika a obchod 

Čo čaká na európsku ekonomiku budúci rok?  
FOTO: Pixabay.com

A u t o r :  M a r i á n  K o r e ň  |  E U R A C T I V. s k
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DAŇOVÁ OBLASŤ
Horúcou témou posledných dva-

nástich mesiacov bolo tiež zdaňova-
nie digitálnej ekonomiky. Európska 
komisia v októbri na túto tému spustila 
verejnú konzultáciu, ktorej výsledky 
budú známe v nasledujúcich troch me-
siacoch. Vlastné pravidlá spravodlivého 
zdaňovania digitálneho hospodárstva 
chce Komisia predstaviť najneskôr na 
začiatku leta. Iniciatíva však môže na-
raziť na rozdielne názory členských 
štátov ohľadom konkrétnych opatrení. 
Kým estónske predsedníctvo s podpo-
rou niektorých malých členských kra-
jín navrhlo vyriešiť problém v rámci 
existujúcich pravidiel, ministri financií 
najväčších európskych ekonomík na-
vrhujú zavedenie „vyrovnávacej dane“ 
z obratu, ktorý firmy dosiahnu vo všet-
kých členských štátoch EÚ.

Treba dodať, že Komisia prišla s kon-
krétnym návrhom reformy dane z príj-
mov právnických osôb už v októbri roku 
2016. Dva legislatívne návrhy (pôvodný 
návrh siaha do roku 2001) – Spoločný 
základ dane z príjmov (CCTB) a Spo-
ločný konsolidovaný základ dane z 
príjmov právnických osôb (CCCTB) 
čakajú na schválenie Radou EÚ a Európ-
skym parlamentom.

Debata o harmonizácii daňových 
pravidiel sa však stále nevymanila zo 
slepej uličky. Členské štáty ako Luxem-
bursko, Malta či Írsko majú obavy, že pri-
jatím tohto návrhu prídu o „príťažlivosť“ 
svojich daňových systémov. Množiace 
sa uniknuté dokumenty ako Panama, 
či Paradise papers však neustále zvyšu-
jú tlak aktivistov a verejnosti na vlády 
členských štátov, aby zabránili agresív-
nym daňovým praktikám. Bude preto 
zaujímavé sledovať, či sa v nasledujúcich 
mesiacoch diskusia na túto tému pohne 
z mŕtveho bodu. Naplnenie pôvodného 
plánu Komisie, podľa ktorého by smer-
nica CCTB mala vstúpiť do platnosti 
prvý deň roku 2019, respektíve 1. janu-
ára 2020 v prípade CCCTB, sa však v túto 
chvíľu javí ako nepravdepodobné.

Európsky parlament bude tento rok 
konzultovať aj návrh nových nástrojov 
proti podvodom v oblasti DPH. Európ-
ska komisia balíček predstavila v novem-
bri minulého roku. Podvody s DPH majú 
podľa odhadov EÚ každý rok za následok 
výpadok z daňových príjmov v hodnote 
50 miliárd eur.

OBCHOD
Na EÚ okrem toho čaká dokončenie 

dohôd o vzájomnom obchode s Japon-

skom, Singapurom a Vietnamom, posun 
v rokovaniach s Mexikom, štátmi Merco-
suru, Austráliou a Novým Zélandom. EÚ 
sa musí zároveň dohodnúť s Veľkou Bri-
tániou na tzv. prechodnom období, čiže 
na dobe medzi oficiálnym odchodom 
Británie z EÚ (marec 2019) a novou do-
hodou o vzájomných obchodných vzťa-
hoch. Obidve strany veria, že túto otázku 
vyriešia do konca marca. Následne môže 
začať diskusia o konkrétnej podobe bu-
dúcej obchodnej dohody.

MENOVÁ POLITIKA
Pozornosť svetových ekonómov a 

bankárov sa tento rok bude i naďalej 
sústrediť na ďalšie kroky Európskej cen-
trálnej banky. Tá v decembri ohlásila pre-
dlženie programu tzv. kvantitatívneho 
uvoľňovania minimálne do septembra 
2018. Objem nakúpených dlhopisov 
eurozóny sa ale od nového roku zníži 
zo súčasných 60 miliárd eur mesačne 
na polovicu. Otázkou zostáva, či ECB 
na jeseň definitívne ukončí stimulačný 
program, alebo ho predĺži a opäť spomalí 
jeho tempo. Je možné, že sa bude čoraz 
viac špekulovať aj o zvýšení úrokových 
sadzieb v eurozóne, ktoré ECB ďalej drží 
na nízkych úrovniach.

DISKUSIA, KTORÚ 
TREBA SLEDOVAŤ

VIACROČNÝ FINANČNÝ 
RÁMEC
Hospodárskej debate bude v budú-

com roku dominovať príprava nové-
ho viacročného finančného rámca 
pre obdobie po roku 2020. Únia bude 
musieť predovšetkým nájsť odpoveď na 
to, ako zaplátať dieru v rozpočte, ktorá 
vznikne odchodom Veľkej Británie z 
európskeho bloku. Výpadok navyše pri-
chádza v období, kedy EÚ bude musieť 
vyčleniť viac finančných prostriedkov na 
rastúci počet nových výziev (migrácia, 
ochrana hraníc, spoločná obrana, klima-
tické zmeny).

Bude rozpočet EÚ menší, alebo me-
dzeru vyplnia zvýšené príspevky člen-
ských štátov? Prípadne, vznikne dohoda 
o nových vlastných zdrojoch európskeho 
rozpočtu, napríklad v podobe európskej 
dane? Európska komisia chce svoj návrh 
pre budúci viacročný finančný rámec 
predstaviť v polovici tohto roku. Množ-
stvo štátov tiež volá po väčšej flexibilite a 
zjednodušení spoločnej európskej kasy.

O prvých náčrtoch rozpočtového ob-

dobia po roku 2020 budú čelní európski 
politici rozprávať na bruselskej konfe-
rencii už druhý januárový týždeň.

PREHĹBENIE 
HOSPODÁRSKEJ A 
MENOVEJ ÚNIE
Európska komisia okrem predsta-

venia Bielej knihy o budúcnosti Európy, 
na ktorú naviazal diskusný dokument 
o prehĺbení hospodárskej a menovej 
únie, prišla na konci roku aj s balíčkom 
konkrétnych návrhov na vylepšenie sú-
časného hospodárskeho riadenia EÚ. Na 
ťahu sú preto teraz členské štáty.

Na poslednom decembrovom sum-
mite EÚ sa lídri členských krajín dohodli 
na špeciálnom marcovom eurosum-
mite, ktorý by mal slovami francúzske-
ho prezidenta Emmanuela Macrona 
otvoriť „strategickú politickú diskusiu“ 
ohľadom budúcnosti eurozóny. Ak sa 
to v marci podarí, na júnovom summite 
Európskej rady chcú európski lídri pred-
staviť konkrétny reformný plán pre eu-
rozónu.

Medzi návrhmi, u ktorých sa dá pred-
pokladať dosiahnutie konsenzu, je pre-
tvorenie Európskeho stabilizačného me-
chanizmu (ESM, tzv. trvalý euroval) na 
Európsky menový fond a už spomenuté 
dobudovanie Bankovej únie.

Komisia však chce využiť súčasnú 
priaznivú ekonomickú situáciu v eu-
rozóne aj na vytvorenie samostatnej 
linky pre eurozónu v rozpočte EÚ, či 
vytvorenie postu európskeho ministra 
hospodárstva a financií. 

Francúzsky prezident Emmanuel 
Macron, naopak, navrhuje samostatný 
rozpočet pre eurozónu v rozsahu niekoľ-
kých percent HDP Európskej únie s vlast-
ným ministrom financií, ktorý by mal v 
rukách aj rozhodovacie kompetencie.

Keďže sa jedná o politicky veľmi cit-
livé otázky, akýkoľvek významný posun 
je očakávateľný skôr za horizontom na-
sledujúcich dvanástich mesiacov. Úplne 
vylúčený je do momentu, kým Nemecko 
nespozná svoju novú vládu s jej novými 
európskymi prioritami.

Súčasťou balíčku Komisie je aj le-
gislatívna iniciatíva na začlenenie tzv. 
fiškálneho kompaktu (Zmluva o stabi-
lite, koordinácii a riadení hospodárskej 
a menovej únie) do európskych zmlúv. 
Podľa pôvodnej dohody členských štátov 
mal byť kompakt súčasťou európskeho 
právneho rámca už od prvého januára 
tohto roku. Komisia preto bude tlačiť na 
europoslancov a členské štáty, aby návrh 
prijali do polovice roku 2019. n

https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_sk
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_sk
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3471_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4946_sk.htm
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/client/dgscic/_upload/files/MFF%20conf%202017_programme_V15.pdf
https://scic.ec.europa.eu/ew/register/client/dgscic/_upload/files/MFF%20conf%202017_programme_V15.pdf
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sk
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_sk.pdf
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Hoci zásadné rozhodnutia v sme-
rovaní spoločnej zahraničnej a 
obrannej politiky EÚ, ktoré by 

mohli významne zmeniť nastavený kurz 
v tomto roku pravdepodobne nepadnú, 
Únia si bude chcieť uzurpovať silnejšie 
postavenie na miestach, ktoré boli dote-
raz americkou dominantou.

Vzhľadom na postupný odchod 
neskrývaného odporcu spoločných 
zahraničných alebo obranných aktivít 
z Únia, Spojeného kráľovstva, ako aj 
oslabujúca sa pozícia diplomatických 
kapacít a dôveryhodnosť Trumpovej 
administratívy, chce Únia v roku 2018 
posilňovať svoje postavenie na globál-
nej politickej scéne. Zameria sa však v 

prvom rade na štáty v blízkosti Schen-
genských hraníc, spoluprácu s Afrikou 
a rozvoj obchodných partnerstiev naj-
mä s Ázijskými krajinami.

Zaujímavé bude sledovať vývoj 
vzťahov so Spojenými štátmi americ-
kými pod Trumpovým vedením a s 
Ruskom, v ktorom čoskoro prebehnú 
prezidentské voľby a ktoré napriek 

A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Č L Á N O K

EÚ v roku 2018:  
Zahraničie a bezpečnosť 

V roku 2018 chce Únia do spoločnej obrany investovať 40 miliónov eur. 
FOTO: jworldannapolis.com

https://euractiv.sk/authors/lucia-yar/
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viacnásobným deklaráciám stále ostá-
va v Sýrii.

ROZHODNUTIA,  
KTORÉ PADNÚ

ROZŠIROVANIE
Západný Balkán
Bulharské predsedníctvo v Rade Eu-

rópskej únie, ako aj Rakúsko, ktoré pre-
berie štafetu v júli, chcú pozornosť Únie 
v tomto roku orientovať omnoho inten-
zívnejšie na západný Balkán. S najväč-
šou pravdepodobnosťou je preto možné, 
že minimálne favoriti najbližšieho rozši-
rovania – Srbsko a Čierna Hora – získa-
jú v tomto roku perspektívny dátum na 
vstup. Nelegislatívnu iniciatívu predsta-
ví Komisia v prvom kvartáli roku 2018.

Stratégia Európskej komisie pre 
úspešnú integráciu západného Bal-
kánu má byť predstavená začiatkom 
februára. 17. mája sa v Sofii uskutoční 
summit Európskej únie a šestice krajín 
západného Balkánu, prvý krát po 15 
rokoch.

Mnohí analytici predpokladajú, že 
práve v tomto roku by sa mal zavŕšiť aj 
spor medzi Gréckom a Bývalou juho-
slovanskou republikou Macedónsko o 
názve mladej balkánskej krajiny.

VONKAJŠIE VZŤAHY
Irán
Historicky významná jadrová do-

hoda s Iránom otvorila dvere obno-
veniu širších vzťahov medzi EÚ a Irá-
nom. Únia stále tvrdí, že má význam 
a prináša želané úspechy. Po tvrdej 
americkej kritike krajiny sa šéfka eu-
rópskej diplomacie stala skutočnou 
ochrankyňou dohody. Mogheriniová 
zo stola elegantne zmietla aj Macronov 
neformálny návrh odštartovať nový 
diplomatický proces, ktorý sa bude za-
oberať pokračujúcim skúmaním arze-
nálu iránskych balistických rakiet.

Krajinu však na sklonku minulého 
roka zachvátili rozsiahle protivládne 
protesty, ktoré sú výsledkom slabého 
rastu a nespokojnosti s konzervatív-
nou vládou v Iráne. V Únii preto bude 
musieť padnúť rozhodnutie o tom, do 
akej miery bude stáť za prezidentom 
Rúháním a či sa otvorí prípadným no-
vým rokovaniam o jadrovom progra-
me krajiny.

OBRANA A BEZPEČNOSŤ 
PESCO a rozvoj spôsobilostí pre 

Spoločnú zahraničnú a obrannú po-
litiku

Vytváranie Permanentnej štruktú-
rovanej spolupráce (PESCO) medzi väč-
šinou štátov Európskej únie rezonovalo 
najmä v roku 2017. Jej skutočné uspo-
riadanie a odštartovanie aktivít však 
pripadne až na tento rok. Už na prvom 
summite budú lídri rozhodovať o schvá-
lení prvých 17 projektov, ktoré sa budú v 
prvej fáze existencie PESCO realizovať.

Inštitúcie chcú ďalej pokračovať 
na rýchlom spustení Európskeho ob-
ranného fondu. V roku 2018 chce doň 
Únia naliať ďalších 40 miliónov eur a 
financovať z neho najmä výskum ino-
vatívnych technológií a produktov. S 
Fondom súvisí aj príprava návrhu na-
riadenia, ktorým sa ustanoví Program 
rozvoja európskeho obranného prie-
myslu. Program, ktorý v tomto roku 
Komisia predstaví, bude zameraný 
na podporu konkurencieschopnosti 
a inovačnej kapacity obranného prie-
myslu Európskej únie.

DISKUSIA, KTORÚ 
TREBA SLEDOVAŤ
VNÚTORNÉ PROCESNÉ 
ZMENY 
V roku 2018 sa v Únii začne disku-

sia o zmenách v procesoch spoločnej 
zahraničnej politiky, ktoré by mala 
dvadsať sedmička využívať po roku 
2020. Nelegislatívny návrh o rozšírení 
používania hlasovania kvalifikovanou 
väčšinou pri tejto oblasti chce Komisia 
predstaviť v druhom polroku. V rov-
nakom čase sa odštartuje aj iniciatíva 
Európskej komisie o efektívnejšom a 
konzistentnejšom vykonávaní spoloč-
nej zahraničnej politiky s perspektí-
vou do roku 2025.

ROZŠIROVANIE
Turecko
Hoci Turecko je kandidátkou kraji-

nou na vstup do Európskej únie omno-
ho dlhšie, ako krajiny západného 
Balkánu, jeho perspektívy tak ružovo 
nevyzerajú. Koncom minulého roka 
stiahla Únia 105 miliónov z predvstu-
povej pomoci Turecku a ďalších 70 
miliónov zatiaľ drží v rezerve dovte-
dy, kým krajina nezlepší svoj prístup 
v oblasti ľudských práv, demokracie, 
vymožiteľnosti práva a slobody médií.

Kým Bulharsko v Rade EÚ chce po-
kračovať v dialógu, Rakúsko je na čele 
tých členských krajín, ktoré na preru-
šenie rokovaní s Ankarou vyzvali už 
niekoľkokrát. Turecký prezident bude 
pokračovať v pro- alebo anti-európskej 

rétorike podľa toho, ako sa bude vyví-
jať domáca politická scéna rovnako, 
ako to robil doteraz.

VONKAJŠIE VZŤAHY
Únia ako globálny hráč
Európska dvadsať osmička bude v 

tomto roku zintenzívňovať spoluprácu 
vo svete a snažiť sa uzurpovať si miesto 
v regiónoch a oblastiach, ktoré od mi-
nulého roka vyprázdňujú Spojené štá-
ty, a to „mäkkou“ silou.

Napredovať bude aj diskusia s Af-
rickými štátmi tak, ako bolo stanove-
né počas nedávneho summity Únie a 
Afriky. Podobný model ako v Líbyi plá-
nuje Únia pre konsolidáciu migrácie 
nastaviť aj s ďalšími krajinami africké-
ho kontinentu.

Dohoda z Cotonou, prijatá medzi 
krajinami Afriky, Karibiku a Pacifiku v 
roku 2000, vyprší o dva roky a prípra-
vy na negociácie chce začať Bulharsko 
ako predsednícka krajina.

Inštitúcie plánujú zintenzívniť 
spoluprácu s Ázijskými krajinami a to 
nielen v obchodnej oblasti, ale aj v boji 
proti klimatickým zmenám. Okrem 
Číny sa spomína Japonsko, Singapur 
a Vietnam. Komisia bude rokovať aj 
s krajinami Mercorusu a Mexikom. 
Hneď ako Rada schváli mandáty odpo-
rúčané Komisiou, napredovať sa bude 
aj v obchodných rokovaniach s Austrá-
liou a Novým Zélandom.

OBRANA A BEZPEČNOSŤ 
Spolupráca s NATO
Spolupráca by mala napredovať 

aj medzi Úniou a Severoatlantickou 
alianciou tak, ako bolo deklarované v 
spoločnom vyhlásení ešte v roku 2016. 
Ďalšia správa o pokroku v jeho imple-
mentácii sa očakáva v júni 2018, kedy 
obe entity predložia správu svojim ra-
dám. Intenzívnejšia spolupráce bude 
pokračovať najmä v technologickej 
oblasti, boji proti hybridným a kyber-
netickým hrozbám, či námorných ope-
ráciách v Stredozemnom mori.

ROZVOJOVÁ POMOC
Za kľúčovú prioritu v oblasti za-

hraničnej politiky si bulharské pred-
sedníctvo stanovilo aj implementáciu 
Agendy 2030 s novým Európskym 
konsenzom o rozvoji. 17 rozvojových 
cieľov, stanovených Organizáciou spo-
jených národov, by sa malo v priebehu 
roka postupne aplikovať do jednotli-
vých politík. n
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Tento rok môže byť dobrým pre ob-
noviteľné zdroje, jadrovú energiu a 
zemný plyn. Diskutovať sa bude o 

tom, kto zaplatí ústup od uhlia a dekarboni-
záciu priemyslu.

ROZHODNUTIA,  
KTORÉ PADNÚ

ROZMOTANIE PLYNOVODOV
Pre rok 2017 sme predpovedali roz-

hodnutie o plynovode Nord Stream 2. 
Napokon ich padlo niekoľko. Všetky sa 
projektu plynovodu medzi Ruskom a Ne-
meckom týkajú nepriamo, všetky ho však 
môžu negatívne ovplyvniť. Výsledok uká-
že rok 2018. Americký kongres schválil 
protiruské sankcie, o spôsobe ich uplat-
ňovania rozhodne nepredvídateľný pre-
zident Donald Trump. Európska komisia 
predložila návrh na mandát, a potom aj na 
smernicu o vnútornom trhu s plynom, o 
ich osude rozhodnú členské štáty. Komisia 
chce dosiahnuť uplatnenie európskych 
protimonopolných pravidiel na Nord 

Stream 2. Ide však proti Nemecku. Bul-
harské predsedníctvo navyše nepovažuje 
rokovania o mandáte – na rozdiel od estón-
skeho – za svoju prioritu. Podobne to môže 
byť aj v prípade nasledujúceho, rakúskeho 
predsedníctva, keďže tamojšia firma OMV 
sa podieľa na Nord Streame 2. Gazprom už 
priznal, že americké sankcie môžu stavbu 
spomaliť, vyjednávania na linke Brusel – 
Moskva považuje za zbytočné.

Manévrovací priestor Gazpromu v 
Európe môže vo všeobecnosti ovplyvniť 
výsledok protimonopolného konania 
Komisie, ktoré by sa malo tento rok skon-
čiť. Výstavba štvrtej dovoznej trasy do Únie 
– južného plynovodného koridoru me-
dzitým napreduje, plyn by mal do Európy 
doviezť v roku 2020.

V strednej Európe sa rozhodne, či 
má dostatočne zaujímavý trh pre dodávky 
skvapalneného zemného plynu (LNG). 
V záplave lacného ruského plynu to vôbec 
nie je samozrejmosťou. Napriek dodávkam 
z Kataru a Spojených štátov nie je kapacita 
poľského dovozného terminálu Świnoujś-
cienaplno využitá. Na opačnom konci seve-
rojužného koridoru, pokračujú prípravné 
práce pre stavbu terminálu na chorvátskom 

ostrove Krk. Na ten práve beží open season, 
ktorý má naznačiť záujem o jeho kapacity. 
Severojužný koridor má posilniť slovenský 
projekt Eastring, ktorého štúdia uskutočni-
teľnosti má byť dokončená v júni. Bližšie k re-
alizácii (v roku 2021) má slovensko-poľské 
prepojenie, ktoré sa tento rok začne stavať.

SMEROM K ZELENEJ ENERGII
V roku 2018 sa diskusia o balíčku „Čistá 

energia pre všetkých Európanov“ pretaví do 
rozhodnutí o jeho definitívnej podobe. Roz-
hodne sa o legislatíve o riadení energetic-
kej únie, obnoviteľných zdrojoch a ener-
getickej účinnosti. Pozície členských štátov 
v Rade EÚ a Európskeho parlamentu však ne-
môžu byť vzdialenejšie. Kým Rada si schválila 
pre rok 2030 cieľ 27 percent pre obnoviteľné 
zdroje a 30 percent pre energetickú efektív-
nosť, Parlament žiada ciele 35 a 40 percent. To, 
že rozhodnutia európskych zákonodarcov 
nepadnú ľahko, ani rýchlo, naznačuje svo-
jím prístupom aj bulharské predsedníctvo v 
Rade EÚ. Energetická únia nefiguruje medzi 
jeho štyrmi politickými prioritami.

Priemysel sa napriek tomu vyvíja 
svojím tempom. Rýchlejšie ako legisla-
tíva. Na rýchlo klesajúce náklady na výro-
bu elektriny z vetra a slnka zareagovala 
Komisia, ktorá za svoju prioritu označila 
schválenie 30-percentného podielu pre rok 
2030 namiesto pôvodného, 27-percentné-
ho cieľa. Veľké európske energetické firmy 
podporujú cieľ 35 percent, po ktorom volá 
Parlament. Pracujú tiež na projekte, ktorý 
má európske siete pripraviť na viac ako 
50-percentnú penetráciu obnoviteľný-
mi zdrojmi v horizonte 2030. Zúčastňuje 
sa na ňom aj portál EURACTIV Slovensko.

V roku 2018 možno očakávať schválenie 
nových slovenských zákonov o energe-
tike a obnoviteľných zdrojoch. Ten prvý 
predložilo ministerstvo hospodárstva do 
pripomienkového konania, ten druhý ešte 
len píše. Efektívnejšiu podporu obnoviteľ-
ných energií má zabezpečiť systém doplat-
kov a aukcií namiesto dnešných automa-
tických výkupných cien. Súčasný systém 
sa zasekol v stop-stave, kedy distribútori 

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k

EÚ v roku 2018: Energetika 

Bane Cígeľ 
[TASR/Radovan Stoklasa]
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https://euractiv.sk/section/energetika/news/eu-v-roku-2017-energetika/
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http://euractiv.sk/section/energetika/news/energeticka-unia-nie-je-pre-bulharske-predsednictvo-prioritou/
http://euractiv.sk/section/energetika/news/viac-ako-polovica-elektriny-z-obnovitelnych-zdrojov-vyskum-ukaze-ako-na-to/
https://euractiv.sk/authors/pavol-szalai/
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odmietajú pripájať zdroje s kapacitou nad 
10kW. Nový systém však musí presvedčiť 
nielen svojou vyššou efektívnosťou, ale aj 
transparentnosťou.

DOBRÉ SPRÁVY PRE JADRO
V prehľade pre rok 2017 sme predpove-

dali, že obhajcovia jadra budú hovoriť o jeho 
renesancii v Európe. To sa napokon nestalo. 
V roku 2018 však budú mať právo na nie-
koľko dobrých správ. EURACTIV.com píše, 
že pre bulharské predsedníctvo je prio-
ritou zmena Zmluvy o Euratome, ktorú 
jadrový priemysel žiada. Ak všetko pôjde 
podľa plánu, do skúšobnej prevádzky by 
mali tento rok vstúpiť reaktory tretej ge-
nerácie EPR v domovskom Francúzsku a 
v Číne. Na plnú komerčnú prevádzku však 
pravdepodobne dôjde až v roku 2019. V 
roku 2018 mal byť pôvodne spustený aj EPR 
vo Fínsku, napokon termín posunuli na rok 
2019. S výstavbou dvoch nových ruských 
reaktorov z ruskej pôžičky sa začne v roku 
2018 v maďarskom Paksi, Európska komi-
sia ju vlani definitívne odobrila. Plány na 
novú elektráreň oživili vo východnej časti 
Únie aj Poliaci. Podľa EURACTIV.com je 
prioritou bulharského predsedníctva aj pro-
jekt experimentálnej jadrovej fúzie ITER 
(súčasné jadrové technológie sú založené na 
štiepení). Ťažko však povedať, či ide o dob-
rú alebo zlú správu, keďže hlavná jadrová 
lobby tento projekt z princípu odmieta. S 
Rakúskom na čele EÚ v druhom polroku 
2018 to však nebude lepšie, keďže táto kraji-
na odmieta z princípu jadro.

Na konferencii, kde Rakúsko jadro od-
mietlo, ho Slovensko obhajovalo. Predsa len 
– samo by malo uviesť tento rok do skúšob-
nej prevádzky jeden z mála reaktorov vo vý-
stavbe v Európe – Mochovce 3. Komerčná 
prevádzka, ako aj spustenie štvrtého bloku, 
je naplánované až na koniec desaťročia. 
Mochovciam môže v roku 2018 pomôcť 
aj začiatok výstavby ďalších prepojení s 
Maďarskom, cez ktoré bude Slovensko – 
budúci čistý vývozca elektriny – svoju ko-
moditu exportovať.

DISKUSIE, KTORÉ SA 
OPLATÍ SLEDOVAŤ
NÁKLADY NA ÚSTUP OD UHLIA
„Nové uhlie je mŕtve,“ povedal v roku 

2017 šéf talianskeho ENELu a združenia Eu-
relectric Francesco Starace. Podľa neho sa 
nové uhoľné elektrárne, ktoré v Únii plánu-
jú už len Poliaci a Gréci, neoplatí stavať. Na 
ústupe sú už aj existujúce uhoľné elektrárne. 
Termín pre ich uzatvorenie si postupne 
stanovujú jednotlivé členské štáty. Napo-
sledy tak urobila Veľká Británia, elektrinu z 

uhlia chce prestať vyrábať v roku 2025. Dis-
kusiu vygradoval aj návrh Komisie na nový 
dizajn trhu s elektrinou. Ten prakticky 
vylučuje uhoľné elektrárne ako kapacitné 
mechanizmy, ktoré budú slúžiť ako záložné 
zdroje a ktoré bude možné za týmto účelom 
aj dotovať. Rada EÚ a Európsky parlament 
tento návrh v roku 2018 potvrdia. Komisia 
spustila Platformu pre uhoľné regióny v 
transformácii, cez ktorú im chce pomôcť s 
odbornými znalosťami, výmenou skúsenos-
tí aj finančne. Otázkou už teda nie je ani 
to, kedy európske uhoľné elektrárne skončia 
(veľmi pravdepodobne v budúcom desaťro-
čí). Otázkou je, kto zaplatí transformáciu 
európskych uhoľných regiónov.

Na Slovensku sa skutočná diskusia o 
hornej Nitre ešte len rozbieha. Na jednej 
strane je nekompromisná obhajoba ťažby a 
výroby elektriny z uhlia vychádzajúca z úst 
premiéra Roberta Fica (Smer-SD). O tú, ako aj 
o všeobecne záväzné nariadenie o „všeobec-
nom hospodárskom záujme“ elektrární No-
váky sa opierajú aj Hornonitrianske bane 
Prievidza (HBP). Na druhej strane sú opatrné 
pokusy o cestovnú mapu pre uzatvorenie 
elektrární a baní zo strany miestnych sa-
mospráv, firiem a niektorých ministerstiev. 
Poradca na ministerstve školstva povedal, že 
Nováky pre výrobu elektriny Slovensko 
nepotrebuje. Minister životného prostredia 
László Sólymos (Most-Híd) si dokonca dovo-
lil vysloviť termín pre ich zatvorenie, rok 
2023. Do debaty sa odvážne vložil aj komisár 
Maroš Šefčovič, ktorý vidí hornú Nitru ako 
priekopníka geotermálnej energie. Navr-
hol aj niekoľko možností financovania. S 
prvým jednoznačným návrhom, kto by mal 
za transformáciu hornej Nitry platiť, však 
prišli (ani nie paradoxne) HBP: štát a Únia. V 
roku 2018 bude diskusia pokračovať a zdá sa, 
že za účasti všetkých aktérov. Na januárové 
stretnutie prišli po prvýkrát aj zástupcovia 
štátu a Trenčianskeho samosprávneho kraja.

NEISTÁ BUDÚCNOSŤ PLYNU
Výsledná podoba legislatívy o dizajne 

trhu s elektrinou určite ovplyvní aj plynové 
prevádzky. Šéf Eurelectric Francesco Starace 
tvrdí, že emisné limity pre kapacitné me-
chanizmy nepriamo ohrozujú aj plyn. Ne-
gatívne signály prichádzajú aj zo strany 
investorov. V roku 2017 napríklad Európska 
banka pre obnovu a rozvoj po kritike aktivis-
tov odložila rozhodnutie o pôžičke 1,5 miliar-
dy eur pre plynovod TAP, súčasť južného di-
verzifikačného koridoru. Tlaku nefinancovať 
plynovodné projekty, keďže ide o fosílne pa-
livo, čelí aj Európsky fond pre strategické 
investície a jeho správca, Európska investič-
ná banka. Svoje investície z uhľovodíkového 
sektora sťahujú katolícke finančné inštitú-

cie. Zemný plyn je pritom v elektrickom sys-
téme kompatibilný – aspoň v strednodobom 
horizonte – s variabilnými obnoviteľnými 
zdrojmi, ktoré – na rozdiel od neho – závisia 
od počasia. Plynári však budú musieť ukázať, 
že tento horizont je čo najdlhší.

V najplynofikovanejšej krajine Únie, na 
Slovensku, sa ešte nejaký čas môžu plynári 
spoľahnúť na dopyt po plyne v domác-
nostiach a v priemysle. Nie všetci však 
plynom kúria, niektorí stále uprednostňujú 
drevo, prípadne iné palivá. To je nádej pre 
plyn. Je ňou aj doprava. V roku 2017 získal 
Slovenský plynárenský priemysel 15 milió-
nov eur z Nástroja pre prepájanie Európy 
na využívanie plynu v doprave. Bude si však 
musieť dať pozor na konkurenciu elek-
tromobilov. Dvere do výroby elektriny sa 
môžu opäť otvoriť v rámci diskusie o odsta-
vení uhoľných elektrární. Aj tu má však plyn 
konkurenta – biomasu a odpad. Navyše 
je tu stále trauma z plynovej krízy v roku 
2009. V roku 2018 uvidíme, či sa aj sloven-
ský plyn – podarí aspoň sčasti rebrandovať.

ZLOŽITÁ DEKARBONIZÁCIA 
PRIEMYSLU 
V roku 2017 sa európski legislatívci do-

hodli na reforme Systému EÚ pre obcho-
dovanie s emisiami(ETS), ako aj na znižo-
vaní emisií v sektoroch mimo ETS, teda v 
doprave, budovách, pri spaľovaní odpadu a v 
poľnohospodárstve. Nová podoba ETS ako aj 
non-ETS je teda známa, nespokojní environ-
mentalisti s nimi už veľa nenarobia. Otázkou 
je, ako možno nové ciele dosiahnuť. V ener-
getike a doprave je to plus-mínus jasné: pro-
stredníctvom obnoviteľných zdrojov, jadrovej 
energie a elektriny z nich. Otáznik však visí 
nad priemyslom, bez dekarbonizácie ktoré-
ho nemôže Únia dosiahnuť v roku 2050 svoj 
cieľ takmer úplnej uhlíkovej neutrality. V 
roku 2018 sa preto budú objavovať staro(no-
vé) návrhy na dekarbonizáciu priemyslu. So 
zaujímavým návrhom prišiel nórsky plynový 
gigant Statoil a získal preň aj podporu Únie: 
zachytávanie, využívanie a skladovanie 
uhlíka na veľkej škále (CCUS). Dúfať, že 
CC(U)S vstane z mŕtvych, je odvážne, Statoil 
má však silnú motiváciu: zachrániť celý svoj 
plynový biznis. V jeho ponímaní by sa mal 
plyn transformovať na vodík. Tento návrh je 
dôležitý aj pre oceliarov, veľkých spotrebite-
ľov plynu a elektrickej energie. Opäť vyvstá-
va otázka, kto za túto transformáciu za-
platí. Fondy financované z predaja emisných 
povoleniek na to nebudú stačiť.

Do diskusie sa preto určite zapoja aj 
košické železiarne U.S. Steel, a to bez 
ohľadu na to, či ich Číňania kúpia alebo nie. 
Európska legislatíva nepustí, Rusi by mohli 
rozprávať. n
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Európsku úniu čakajú rozhod-
nutia v oblasti čistej dopra-
vy, riadenia energetickej únie 

a uplatňovania Parížskej dohody o 
klíme. Diskutovať bude o obehovom 
hospodárstve, inteligentných mestách 
a zelenej Číne.

ROZHODNUTIA,  
KTORÉ PADNÚ

ČISTÁ DOPRAVA
V prvej fáze v roku 2016 sa ener-

getická únia zameriavala na energe-
tickú bezpečnosť, v druhej, vlaňajšej 
fáze na trh s elektrinou, energetickú 
účinnosť a obnoviteľné zdroje. Medzi 
rokmi 2017 a 2018 plynulo prechá-
dza k doprave. S trochou optimizmu 
možno v roku 2018 očakávať dohodu 
európskych inštitúcií na balíčku 

čistá mobilita. V ňom je najdôležitej-
ší návrh na zníženie emisií osobných 
a ľahkých úžitkových vozidiel medzi 
rokmi 2021 a 2030 o 30 percent. Pod-
ľa environmentalistov je málo ambi-
ciózny – chýbajú im kvóty na výrobu 
bezemisných vozidiel –, slovenským 
automobilkám sa naopak zdá „nere-
alistický“. V prvom polroku 2018 má 
podpredseda Komisie pre energetic-
kú úniu Maroš Šefčovič predložiť ešte 
návrh legislatívy k emisným štandar-
dom nákladných áut a k autonóm-
nym autám. Tým by mala kvóta legis-
latívy pre energetickú úniu dosiahnuť 
100 percent. Cieľom je schváliť všetky 
návrhy do konca mandátu kolégia ko-
misárov v roku 2019.

Slovenské ministerstvo hospodár-
stva na konci roka 2017 odobrilo pre-
dĺženie dotačnej schémy na podpo-
ru elektromobility o ďalší polrok. A 
pracuje aj na ďalších opatreniach pre 
jej podporu. Súčasťou akčného plánu 
naplánovaného na tento rok by mali 

byť nižšie dane či špeciálne cestné 
pruhy pre elektromobily. Ide však o 
medzirezortné témy a úspech nie je 
zaručený. Rok 2018 tiež ukáže, či na ze-
lenú vlnu naskočí ministerstvo hospo-
dárstva a automobilky aj v samotnej 
automobilovej produkcii, od ktorej je 
Slovensko životne (čoraz viac) závislé.

RIADENIE ENERGETICKEJ 
ÚNIE

V roku 2018 majú členské štáty 
predložiť Európskej komisii prvú ver-
ziu národných energetických a kli-
matických plánov pre budúce desať-
ročie. Majú v nich vydláždiť cestu pre 
splnenie európskych cieľov v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie, emisií 
skleníkových plynov a energetickej 
účinnosti. Schválené majú byť plány 
v roku 2019. V roku 2018 sa tiež eu-
rópske inštitúcie dohodnú na riadení 
energetickej únie. Týmto legislatív-
nym návrhom chce Európska komisia 

A u t o r :  P a v o l  S z a l a i  |  E U R A C T I V. s k

EÚ v roku 2018:  
Životné prostredie a klíma

Demonštrácia na COP23 v Bonne 
[TASR/AP/Roland Weihrauch]
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spresniť, akým spôsobom bude kon-
trolovať a vynucovať záväzky štátov 
zakotvené v ich plánoch. Pozície jed-
notlivých aktérov (Komisia, členské 
štáty a Rada EÚ) vo vyjednávaniach sú 
jasné, otáznik visí nad právomocami 
európskej exekutívy.

Na slovenskom pláne pracuje mi-
nisterstvo hospodárstva spolu s mi-
nisterstvom životného prostredia. To 
druhé zároveň pripravuje environ-
mentálnu stratégiu do roku 2030 
a nízkouhlíkovú stratégiu do roku 
2050. V roku 2018 by mala vláda 
schváliť environmentálnu stratégiu 
2030, ktorá pokrýva všetky oblasti 
životného prostredia. K nízkouhlíko-
vej stratégii, ktorá pôjde nad rámec 
životného prostredia smerom k de-
karbonizácii ekonomiky, má v tomto 
roku vzniknúť východisková štúdia v 
spolupráci so Svetovou bankou. Sledo-
vať treba, nakoľko sa s plánmi enviro-
rezortu stotožní rezort hospodárstva, 
ktorý má v agende reguláciu energeti-
ky a priemyslu.

SVETOVÝ KLIMATICKÝ 
PLÁN
Riadeniu akejsi svetovej energetic-

kej (či skôr klimatickej) únie sa venu-
je konferencia strán ku klimatickým 
zmluvám, teda COP. Míľnikom bola 
COP21, na ktorej bola prijatá Parížska 
dohoda o klíme s cieľom obmedziť 
otepľovanie Zeme na dva stupne Celzia 
medzi predpriemyselným obdobím a 
rokom 2100. Bonnská COP23 naštar-
tovala v roku 2017 rokovania o imple-
mentácii. Cestovnú mapu k jeho do-
siahnutiu by mala nakresliť COP24, 
ktorá sa bude konať v roku 2018 v 
poľských Katoviciach. Tam by sa mali 
štáty dohodnúť na harmonizácii 
metodológie pre národné príspevky 
k znižovaniu emisií a financovaniu 
opatrení v rozvojových krajinách. 
Všetko by malo byť kodifikované v 
pracovnom programe. Záväzky štátov 
nemožno vynucovať, do istej miery to 
dokáže len Európska únia.

COP24 sa bude konať v čase 
slovenského predsedníctva vo 
Vyšehradskej skupine. V4 tak môže 
na domácej pôde ukázať, že ju nespája 
len negatívna agenda odmietania ute-
čeneckých kvót, ale aj pozitívna agen-
da pokroku v zelených politikách. 
Maďarsko ratifikovalo Parížsku doho-
du ako prvé v Únii, Poľsko je stredoe-
urópskym lídrom v elektromobilite a 
Česko a Slovensko majú nízke emisie 

vďaka jadrovej energii. Rok 2018 môže 
byť príležitosťou tieto úspechy zvidi-
teľniť. Dôležité samozrejme bude, či 
takí Poliaci a Slováci zakročia aj proti 
(nelegálnemu) vyrubovaniu vzác-
nych pralesov a špinavým uhoľným 
elektrárňam.

DISKUSIE, KTORÉ SA 
OPLATÍ SLEDOVAŤ

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO
V závere roka 2017 sa stihli európ-

ske inštitúcie dohodnúť na balíčku 
štyroch smerníc o odpadoch. Európ-
sky parlament a Rada EÚ sa zhodli na 
záväznom cieli recyklovať 65 percent 
komunálneho odpadu v roku 2035 a 
skládkovať len 10 percent. V roku 2018 
pôjde Európska komisia ďalej a predlo-
ží „minibalíček“ obehovej ekonomiky. 
Podľa bulharského predsedníctva bude 
pozostávať zo stratégie pre plasty a 
regulácie nebezpečných chemic-
kých látok v produktoch a odpadoch. 
Ako avizoval Hugo-Maria Schally na 
Dňoch odpadového hospodárstva 
2017 v Bratislave, európska exekutíva 
v roku 2018 navrhne členským štátom 
jednotné indikátory o pokroku sme-
rom k obehovej ekonomike, platformu 
pre výmenu skúseností a kvalitnejšiu 
reguláciu odpadových vôd.

Slovensko už vie, že nesplní platný 
cieľ pre rok 2020 recyklovať 50 per-
cent komunálneho odpadu. V roku 
2015 dosiahlo úroveň len 14,9 percen-
ta. Ministerstvo životného prostredia 
však úplne nehodilo flintu do žita. Na-
ďalej bude vylepšovať systém rozšíre-
nej zodpovedností výrobcov, ktorý 
rok 2017 prežil s odretými ušami. V 
decembri 2017 navyše predložilo na 
pripomienkovanie zákon o vyšších 
skládkovacích poplatkoch, ktorý by 
mal ešte viac odrádzať od skládkova-
nia a motivovať k recyklácii. Otázne 
je, ako ho poznačí odpor niektorých 
obcí. K triedeniu bioodpadu, ktorý 
tvorí najväčšiu zložku zmesového ko-
munálneho odpadu, plánuje minister-
stvo informačnú kampaň.

INTELIGENTNÉ MESTÁ
V diskusii o životnom prostredí sa 

do popredia čoraz viac dostáva kon-
cept inteligentných miest a regiónov. 
Na globálnej úrovni im paradoxne 
urobilo reklamu rozhodnutie ame-
rického prezidentaodstúpiť od Paríž-
skej dohody o klíme. Časť amerických 

miest a štátov vtedy vytvorila „Klima-
tickú alianciu Spojených štátov“. S 
ekologicky uvedomelými európskymi 
mestami sa spojili v Globálnom kon-
vente primátorov, ktorého členmi sú 
aj Bratislava, Nitra, Kežmarok či Pre-
šov. V európskych podmienkach budú 
tieto mestá ďalej obmedzovať a výhľa-
dovo zakazovať vstup spaľovacích 
motorov do centier. Charakterizuje 
ich tiež lepší manažment energií, 
dopravy, odpadov, to všetko na pôdo-
ryse digitalizácie. Európska únia im 
v tom môže pomôcť hlavne finančne, 
napríklad cez nový nástroj Európskej 
investičnej banky.

Volebný rok 2018 môže priniesť 
čistejší vzduch aj do slovenských miest. 
Ako ukázala diskusia portálu EURAC-
TIV, márne sa budú slovenské mestá 
čistiť a modernizovať, ak sa to bude diať 
bez účasti verejnosti a celkovej ko-
ordinácie naprieč rôznymi úrovňami 
verejnej správy. Už chronickým prípa-
dom je Bratislava. O lepšie prepájanie 
miest sa pokúša ministerstvo dopra-
vy. Úrad podpredsedu vlády bude v 
roku 2018 vyhodnocovať prvé projekty 
v rámci výziev na verejno-súkromné 
partnerstvá v oblasti inteligentných 
miest. Podporu podnikania smerom k 
inteligentným mestám avizovalo aj mi-
nisterstvo hospodárstva.

ZELENÁ ČÍNA
Zdá sa, že Čína sa premaľováva z 

červenej na zelenú farbu. V roku 2017 
čiastočne zaplnila prázdny priestor 
po americkej klimatickej diplomacii a 
spolu s Francúzskom sa chopila líder-
stva na medzinárodnej scéne. Medzi-
národná energetická agentúra vo svo-
jom výročnom prehľade napísala, že 
Čína sa stáva „jedným z hlavných ťa-
húňov“ svetovej energetickej trans-
formácie. Čo na tom, že pre komu-
nistov je to spôsob, ako si udržať moc. 
Konzultačná spoločnosť EY označila 
Čínu za najatraktívnejšiu krajinu pre 
investície do obnoviteľných zdro-
jov. Najvyššie sa z európskych krajín 
umiestnilo na 4. mieste Nemecko. A 
čo sa týka elektromobility, len jeden 
ilustračný príklad: Elektrických auto-
busov jazdí v 12-miliónovom Šenzene, 
ktorých ich aj vyrába, 17-tisíc. To je 
trikrát viac, ako má všetkých (nielen 
elektrických) autobusov New York. 
Možno aj na Slovensko sa v rámci 
(trochu naivnej) ambície spolupraco-
vať s Pekingom na inováciách niečo 
nalepí. n

http://euractiv.sk/section/energetika/interview/statny-tajomnik-envirorezortu-dekarbonizacia-energetiky-je-nezastavitelna/
http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/nizko-uhlikova-strategia/
http://euractiv.sk/section/energetika/news/na-cop23-si-na-seba-staty-uplietli-bic-tvrdia-environmentalisti/
http://euractiv.sk/section/energetika/news/na-cop23-si-na-seba-staty-uplietli-bic-tvrdia-environmentalisti/
http://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-legislators-strike-early-morning-deal-on-waste/
https://eu2018bg.bg/en/programme
http://euractiv.sk/section/potravinarstvo/news/slovensko-uz-vie-ze-recyklacny-ciel-pre-rok-2020-nesplni/
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/934
http://euractiv.sk/section/energetika/news/trump-celi-doma-zelenemu-odboju-jeho-diplomatka-chvali-obnovitelne-zdroje/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/interview/viceprezident-eib-zafinancujeme-len-obce-zdravymi-rozpoctami/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/mesta-sa-neumudria-stat-ich-chce-lepsie-prepojit/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/smart-bratislava-technologie-mame-chyba-planovanie-a-transparentnost/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/mesta-sa-neumudria-stat-ich-chce-lepsie-prepojit/
https://euractiv.sk/section/zivotne-prostredie/news/europa-cina-aj-rusko-sa-zastali-klimatickej-dohody/
http://euractiv.sk/section/energetika/news/cina-prechadza-na-zelenu-ekonomiku-vsima-si-iea-komunisti-si-chcu-udrzat-moc/
https://euractiv.sk/section/energetika/news/chcete-investovat-obnovitelnych-energii-chodte-ciny/
http://euractiv.sk/section/podnikanie-a-praca/news/komisia-avizuje-silnejsiu-kontrolu-cinskych-investicii-slovensko-neriesi/
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Až 360 miliónov Európanov na 
prácu, štúdium, nakupovanie 
alebo kontaktovanie ľudí denne 

využíva internet. Dokončenie Jednotného 
digitálneho trhu ostáva preto pre Európ-
sku úniu jednou z najhorúcejších priorít.

Stratégia pre Jednotný digitálny trh 
(JDT) je na stole od roku 2015. Európska 
komisia už na jej základe vypracovala 80 
percent návrhov, nevyhnutných na do-
budovanie JDT. 13 digitálnych tém však 
ostáva otvorených a Komisia cieli ich 
uzatvorenie práve v tomto roku.

Aj keď ide o legislatívnu prioritu eu-
rópskych inštitúcií, do úplného záveru 
sa dotiahlo zatiaľ len šesť návrhov. Na 
rade má byť teda podľa Komisie Európ-
sky parlament a Rada. Tie majú návrhy 
transformovať na právne predpisy a 
proces zavŕšiť ich implementáciou do 
národných legislatív.

ROZHODNUTIA,  
KTORÉ PADNÚ

EURÓPSKY KÓDEX 
ELEKTRONICKEJ 
KOMUNIKÁCIE
Európska únia sa pripravuje na éru 

rozsiahleho a vysoko rýchlostného 
pripojenia, ktoré prinesie technológie 
ďalšej generácie, vrátane 5G sietí. Únia 
chce preto nahradiť súčasný regulačný 
rámec telekomunikácií a vytvoriť spo-
ločné pravidlá, upravujúce telekomu-
nikačný priemysel. Schválenie novej 
smernice, ktorou sa ustanoví Európsky 
kódex elektronickej komunikácie, patrí 
aj medzi priority bulharského predsed-
níctva v Rade Európskej únie. V tejto 
súvislosti sa v prvej polovici roka 2018 
bude pripravovať aj návrh nariadenia, 
ktorým sa zriadi Orgán európskych re-

gulátorov pre elektronické komuniká-
cie (BEREC). Na dohodu s Parlamentom 
si Rada stanovila termín do júna 2018.

VZŤAHY PLATFORIEM 
VOČI PODNIKOM 
V roku 2018 uverejní Európska ko-

misia aj zvyšné návrhy, ktoré patria do 
stratégie pre JDT. Jednou z najpromi-
nentnejších má byť iniciatíva zameraná 
na riešenie spravodlivého prístupu vo 
vzťahoch platforiem voči podnikom. 
Online platformy a služby ponúkajú 
stále ľahší prístup k tovaru, službám a 
digitálnemu obsahu a svoje služby roz-
širujú. Únia preto považuje za potrebné 
vzťahy, práva aj povinnosti ujasniť. Le-
gislatívna iniciatíva ako aj posúdenie 
návrhu, majú byť k dispozícii už v prvom 
kvartáli roka 2018.

AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY
K balíčku, týkajúceho sa online ob-

chodovania, patrí aj dokončenie refor-
my smernice o audiovizuálnych služ-
bách. Revízia doterajšej smernice EÚ 
o audiovizuálnych a mediálnych služ-
bách patrila ešte medzi hlavné priority 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ. 
Ako taká priorita cestuje predsedníctva-
mi a v roku 2018 ju prebralo aj Bulhar-
sko. Komplikácie nastali, keď sa viacero 
členských štátov postavilo proti tomu, 
aby smernica regulovala aj sociálne sie-
te. Po spore dosiahli ministri kompro-
mis: smernica sa bude týkať len tých so-
ciálnych sietí, pri ktorých je „videosluž-
ba podstatnou súčasťou“.

Celková úprava ale súvisí aj s prak-
tickosťou: obľúbené programy, seriály, 
filmy, či televízia by sa na jednotnom 
trhu mali dať sledovať online kdekoľvek 
v Únii sa ich divák nachádza. Regulova-

A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

EÚ v roku 2018:  
Jednotný digitálny trh

Stratégia pre Jednotný digitálny trh (JDT) je na stole od roku 2015. 
FOTO: Twitter/EUR-Lex
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposed-directive-establishing-european-electronic-communications-code
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0204+0+DOC+XML+V0//SK
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://euractiv.sk/authors/lucia-yar/
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Projekt European Crossroads bol spolufinancovaný Európskou úniou v rám-
ci grantového programu Európskeho parlamentu v oblasti komunikácie.
Európsky  parlament  sa  nepodieľal  na  jeho  príprave  a  za  údaje,  informá-
cie  alebo  názory  uvedené  v  rámci  tohto  projektu,  za  ktorý  nesú  zodpo-
vednosť  výhradne  autori,  oslovené  osoby,  editori  alebo  vysielatelia  toh-
to programu v súlade s príslušným praávom, nie je žiadnym spôsobom zod-
povedný ani nimi viazaný. Európsky parlament nemôže taktiež niesť zodpo-
vednosť za priame alebo nepriame škody, ktoré by mohli vyplynúť z realizá-
cie tohto projektu. Ref. COMM/SUBV/2017/M/0062

nejšia by mala byť aj reklama, umiest-
ňovaná v takýchto službách. Rok 2018 
by ale mal pre túto legislatívu priniesť 
konečné rozhodnutia a dohody.

COPYRIGHT
Legislatíva o autorských právach 

rovnako súvisí s komerčnou stránkou 
JDT. Európsky parlament odložil hla-
sovanie o tejto smernici pre politické 
nezhody už dvakrát. Najbližšie sa k eu-
roposlancom dostane začiatkom tohto 
roka. Nová legislatíva ich má zmoderni-
zovať, prispôsobiť technologickému po-
kroku 21. storočia a ustanoviť pravidlá 
výnimiek a obmedzení ich ochrany.

BOJ PROTI FALOŠNÝM 
SPRÁVAM
Európska komisia v minulom roku 

odštartovala výzvu na verejné pripo-
mienkovanie o úlohe Únie v reakcii na 
šírenie falošných informácií na interne-
tových platformách. Rady si do februára 
2018 pýta aj od občanov. Na ich základe 
inštitúcia pripraví strategický doku-
ment, ktorý bude mať zatiaľ len odporú-
čací charakter. Nelegislatívna iniciatíva 
na riešenie výziev online platforiem, 
pokiaľ ide o šírenie falošných informá-
cií, by mala byť kompletizovaná ešte v 
prvom kvartáli tohto roka.

DISKUSIA, KTORÚ 
TREBA SLEDOVAŤ

PREROZDEĽOVANIE 
FREKVENČNÉHO SPEKTRA
Posilnená spolupráca v oblasti sprá-

vy spektra má za cieľ dosiahnutie kva-
litných a vysokorýchlostných pevných 
a mobilných sietí (5G). Zlepšiť sa má aj 
koordinovanie jeho dostupnosti do roku 
2020, a to pri jednotných regulačných a 
hospodárskych podmienkach. Členské 
krajiny sa však doteraz nevedeli zhod-
núť na tom, akým spôsobom zjedno-
dušiť dražbu rádiového frekvenčného 
spektra telekomunikačnými spoloč-
nosťami od vnútroštátnych orgánov. 

Problematické sú poplatky, doba trvania 
licencie na spektrum a podmienky pre 
jeho ďalší predaj firmám.

V tomto roku chce dvadsať osmička 
dokončiť rokovania o telekomunikač-
nom kóde. O rok neskôr plánuje sprí-
stupniť viac rádiového frekvenčného 
spektra a uistiť sa, že 5G sieť bude k dis-
pozícii aspoň v jednom meste v každom 
členskom štáte EÚ do roku 2020.

KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOSŤ
Kybernetická bezpečnosť je témou, 

ktorú Európska únia vníma v prieniku 
digitálneho trhu a obrany. V roku 2018 
vstúpila do druhej polovice platnosti 
stratégií pre obe odvetvia: stratégia EÚ v 
oblasti kybernetickej bezpečnosti a stra-
tégia Jednotného digitálneho trhu.

Európska komisia má v úmysle 
posilniť odolnosť a spôsobilosti reak-
cie na kybernetické útoky, a to nielen 
jej členských štátov, ale aj podnikateľ-
ského prostredia a podnikov. Do mája 
2018 musia členské štáty transponovať 
stratégiu kybernetickej bezpečnosti do 
vnútroštátnych právnych predpisov a 
do decembra 2018 určiť aj kľúčových po-
skytovateľov služieb.

VŠEOBECNÉ NARIADENIE 
O OCHRANE ÚDAJOV
Všeobecné nariadenie o ochrane 

údajov (GDPR), ktoré úzko súvisí aj s de-
batou o kybernetickej bezpečnosti, už le-
gislatívnym procesom v inštitúciách EÚ 
prešlo. Vzhľadom na jeho rozsah bude ale 
dôležité sledovať aj jeho uplatnenie. Na-
riadenie nadobúda účinnosť 25. mája a 
dotkne sa každého, kto akýmkoľvek spô-
sobom uchováva alebo spracúva osob-
né údaje. Ide teda o obrovské množstvo 
podnikateľov, živnostníkov, verejných 
inštitúcií alebo organizácií. Veľká časť 
z nich ale stále nevie, ako k novým pra-
vidlám pristúpiť. Zavedenie GDPR bude 
vo firmách trvať 3 až 12 mesiacov. Pri jeho 
porušení hrozí firmám pokuta do výšky 
20 miliónov eur alebo do výšky štyroch 
percent z jej celosvetového obratu.

NOVÉ TÉMY
V tomto roku v oblasti JDT bude zau-

jímavé sledovať aj rozvoj tém, o ktorých 
sa v Európskej únii zatiaľ veľa nehovorilo.

Návrh nariadenia o voľnom po-
hybe neosobných údajov by mal pod 
taktovkou bulharského predsedníctva 
stavať na záveroch Európskej rady z ok-
tóbra 2017, ako aj na pripravených návr-
hoch Európskej komisie. Jeho cieľom je 
odstrániť všetky neprimerané prekážky, 
ktoré by mohli brániť voľnému pohybu 
neosobných údajov a fungovaniu trhu. 
V súčasnosti tomu bránia obmedzenia, 
týkajúce sa lokalizácie údajov zo strany 
verejných orgánov členských štátov, ako 
aj prekážky vo voľnom pohybe dát v IT 
systémoch. Nepomáha ani neistota v 
legislatíve. Takzvaný Druhý dátový balí-
ček je však zatiaľ len na začiatku svojej 
existencie.

Najmä v prvej polovici roka začnú 
inštitúcie, ako aj predsedajúca kraji-
na, organizovať intenzívne diskusie o 
príprave novej stratégie EÚ v oblasti 
elektronickej justície na roky 2019 až 
2023. V oblasti spravodlivosti sa digita-
lizácia dotkne aj debaty o elektronic-
kých dôkazoch. Obe témy úzko súvisia 
s posilnením účinnosti súdnictva, ale aj 
zlepšovaním justičnej spolupráce medzi 
členskými štátmi Únie.

Odštartovať by sa malo aj ďalšie pre-
pojenie: JDT a rovnosť pohlaví. Debata o 
úlohách žien v digitálnom svete by sa 
mala začať v prvej polovici tohto roka. n
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