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Č L Á N O K

Jadro je pasé, Slovensko 
by malo pred (euro)voľbami 
ukázať, ako to s Úniou myslí

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

Pieter Bruegel: (Veľká) Babylonská veža (1536), Kunsthistorisches 
Museum vo Viedni [Wikimedia / Public domain]

Politicky to bude zaujímavý rok 
a zďaleka nie len kvôli brexitu, eu-
rovoľbám a novým inštitúciám.

Kým sa európski diplomati a politici 
nadchýnajú nebývalou mierou jednoty 
medzi dvadsaťsedmičkou zoči-voči 
rokovaniam s  Londýnom, ani dva 
a pol roka po britskom referende dnes 
nevieme, ako bude odchod Británie 
z  EÚ v  skutočnosti vyzerať. Pomedzi 
špekulácie o  druhom referende alebo 
deaktivovaní článku 50 je výsledok 
nateraz bez garancií.

Tak ako tak, brexit ostane agendou 
EÚ v  nejakej forme aj najbližšie roky. 

Ak Briti dohodu schvália, bude to 
zároveň gong pre druhé kolo, v ktorom 
pôjde o  vzťahy po rozvode. Inými 
slovami, o podmienky vzájomného 
prístupu na trhy alebo o  regulácii 
pohybu ľudí. Ak to Theresa May 
nakoniec neuhrá (a  hrala so cťou 
v daných podmienkach) a brexit bude 
bez dohody, bude treba urobiť to isté, 
akurát východisková pozícia bude 
chaotická a časový tlak väčší.

ČO V SIBIU?
Po brexite sa lídri EÚ zídu v  máji 

v  rumunskom meste Sibiu. Podľa pô-
vodných predstáv šéfa eurokomisie 
Jeana-Clauda Junckera to mal byť mo-

ment manifestácie európskej jednoty 
a  zadefinovania strategického smeru 
EÚ. Predseda Európskej rady Donald 
Tusk a  väčšina členských štátov má 
menšie oči a  vidia summit skôr ako 
fórum pre voľnú debatu pred strategic-
kou júnovou Európskou radou.

Nejaká forma súznenia v  hlav-
ných mestách je nateraz v oblastiach 
bezpečnosť a  obrana, západný Bal-
kán a  východné partnerstvo, čias-
točne v  ekonomickej a  obchodnej 
agende. Schopnosť „kríz“ posúvať EÚ 
vpred výraznými krokmi však proti 
minulosti objektívne slabne, integ-
rácia už nepostupuje ani ako pomalé, 
voľným okom neviditeľné, perpetum 
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mobile. Dynamiku Únii dnes dodáva-
jú variabilné skupiny krajín podpore-
né Komisiou, ktoré posúvajú agendu 
dopredu a pôsobia silou príkladu. Vo 
vyhranenejších debatách je to reak-
cia a  protireakcia. Ak by sa EÚ mala 
o  niečo v  roku 2019 špeciálne snažiť, 
boli by to flexibilita a sila kompromi-
su.

Nemecko-francúzsky tandem, od 
ktorého si od volieb v oboch krajinách 
mnohí veľa sľubovali, premenil zatiaľ 
svoju energiu na konkrétne výsledky 
len čiastočne, čo je vidieť na pomal-
šom tempe dobudovania eurozóny, 
než by bolo podľa viacerých pozoro-
vateľov a  z  hľadiska vývoja globálnej 
ekonomiky vhodné. V  Nemecku už 
nejaký čas dochádza k výmene politic-
kej generácie naprieč politickým spek-
trom. Pre Francúzsko sa do budúcnos-
ti očakáva viac „francúzska“ európska 
politika na pozadí stretu Emmanuela 
Macrona s  odporom voči ambicióz-
nym klimatickým politikám. Nový 
impulz na linke Berlín – Paríž prináša 
bilaterálna zmluva, ktorá nahradí Ely-
zejskú (1963), pilier povojnového zmie-
renia a  európskej integrácie dostane 
novodobý update. Podpisovať ju budú 
22. januára v Achene.

Únia nevchádza do nového roku 
rozdelená na bájne „jadro“ v eurozóne 
a  perifériu, ale stále na sever – ktorý 
najnovšie voláme „nová Hanza“, podľa 
spolku nemeckých obchodných miest 
v  12. až 17. storočí – a  fragmentovaný 
juh.

JADROVÉ ZBRANE
S  večne platným alibi, že čierne 

ovce sa dajú nájsť v každom kúte Únie 
(viď španielske potlačenie katalán-
skych protestov, francúzske a  talian-
ske rozpočtové prešľapy, grécky dlh, 
írsky daňový raj), si v strednej Európe 
Maďarsko a  Poľsko (momentálne se-
kundované aj predsedajúcim Rumun-
skom) pôjdu naďalej svoje. Slovensko, 
resp. slovenské predsedníctvo vo V4, 
sa snaží balansovať a priviesť susedov 
„bližšie k európskym hodnotám“, naj-
bližšie aj s pomocou Angely Merkelo-
vej na stretnutí kancelárky s V4 vo feb-
ruári 2019.

Tlak EÚ na Poľsko nakoniec v kon-
krétnostiach justičnej reformy zafun-
goval. Víťazstvo v tejto bitke vybojova-
lo až rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, 
teda nie hrozba článku 7, čo dáva za 
pravdu tým, ktorí hovoria, že táto ces-
ta je skutočnou jadrovou zbraňou EÚ.

V roku 2019 dá čakať snaha vystu-
žiť postupy a  nástroje Únie pre situá-
cie, kde členský štát zásadne zlyháva. 
Podľa pracovného programu Európ-
skej komisie príde facelift „rámca pre 
právny štát“ (Rule of law framework) 
z roku 2014. Je to tá fáza vysvetľovania 
si problematických krokov, ktorá pred-
chádza aktivovaniu článku 7 Lisabon-
skej zmluvy. Európsky parlament si 
napríklad predstavuje komplexné 
hodnotenie právneho štátu naprieč 
Úniou v pravidelných monitorovacích 
správach.

V druhej línii je to návrh na navia-
zanie eurofondov na rešpektovanie 
princípov právneho štátu. Tento kon-
troverzný nástroj však bude rukojem-
níkom širšej rozpočtovej bitky, ktorá 
sa v  lepšom prípade ukončí do konca 
roka 2019.

EUROVOĽBY
K voľbám Únia pristupuje, ako pri 

každých, s  obavami o  nárast populis-
tických, ale najmä antieurópskych 
a  priamo deštrukčných síl. Podľa 
think-tanku Euroasia group, tu nárast 
bude z 25 na 37 %, ale nie taký, aby Eu-
rópsky parlament paralyzoval.

Po prvýkrát sa však môže stať, že 
dve politické frakcie, ktoré dominova-
li povojnovej európskej politike – ľu-
dovci (EPP) a  socialisti (PES) nebudú 
mať spolu kontrolu nad plénom EP. 
Vďaka funkčnému spojenectvu s libe-
rálmi, zelenými a  umiernenými kon-
zervatívcami bude schopný normálnej 
legislatívnej práce, ktorá ale bude mu-
sieť, možno ešte viac ako doteraz, od-
rážať široký politický konsenzus.

Votewatch hovorí o náraste krajnej 
pravice na 25 % europarlamentu, s teo-
retickým potenciálom vytvoriť druhú 
najsilnejšiu frakciu, ak sa pozliepa zo 
súčasných europoslancov z  frakcií 
EFDD, ECR a  ENF. To je, ale ako jeho 
analytici pripomínajú, veľmi veľmi 
nepravdepodobné vzhľadom na pod-
statné ideologické rozdiely a, nuž, egá 
lídrov. Realistickejšie príde k  značné-
mu preskupeniu existujúcich skupín, 
z  ktorých jedna môže mať potenciál 
byť treťou najpočetnejšou v  europar-
lamente.

Známou neznámou je nateraz aj 
rozsah dezinformačnej kampane pred 
eurovoľbami. Na túto hrozbu poukazu-
jú, ako skúsenosti z USA tak aj brexito-
vého referenda. Riziko spolu s odporú-
čaniami pomenovala Európska komi-
sia v dokumente adresovanom lídrom 

členských štátov EÚ na salzburskom 
summite v septembri 2018.

Na Slovensku budú eurovoľby vo 
vleku dvojkolovej voľby preziden-
ta republiky. Zverejnené prieskumy 
verejnej mienky (Parlamenter, 2018) 
nenaznačujú zatiaľ masívnejšiu volič-
skú mobilizáciu v porovnaní s rokom 
2014 (13,02 percenta). Voliť sa na Slo-
vensku bude 14 europoslancov (z 705) 
na straníckych kandidátkach. Možné 
sú dva preferenčné hlasy. Doterajšie 
projekcie naznačujú, že slovenské de-
legácia bude stranícky veľmi roztrúse-
ná, poslanca pravdepodobne získa aj 
Kotlebova strana.

Očakávajme strašenie migráciou, 
vytrhávanie hlasovaní predchádzajú-
cich europoslancov z kontextu, články 
o platoch a kultúrnu vojnu. Popri tom 
snáď pre nadšencov zostane nejaký 
priestor aj na súťaž konkrétnejších 
predstáv o  konštruktívnom pôsobení 
Slovenska v európskych politikách.

Dnes nie je jasné, aký vplyv bude 
mať výsledok európskych volieb 2019 
na výber osoby, ktorá nahradí Jea-
na-Clauda Junckera na čele euroko-
misie. Spitzenkandidátmi európskych 
politických strán sú zatiaľ Nemec 
Manfred Weber (EPP) a  Holanďan 
Frans Timmermans (PES). Mimo 
spitzenkanidátov sa hovorí o  Mar-
grethe Vestagerovej (liberálka, Dán-
sko) ako Macronovej favoritke alebo 
hlavnom vyjednávačovi pre brexit Mi-
chelovi Barnierovi (EPP, Francúzsko) 
či holandskom liberálnom premiérovi 
Markovi Ruttem. Od tohto personál-
neho rozhodnutia, s  ktorým sa musí 
stotožniť kvalifikovaná väčšina člen-
ských krajín aj Európsky parlament, 
bude závisieť ako asertívna Európska 
komisia v  novom období bude. Bude 
pokračovať v politickej a veľmi hierar-
chizovane organizovanej práci Junc-
kera, ktorá striedavo dosahovala vý-
sledky aj rozdeľovala štáty alebo pre-
nechá opraty členským štátom, ako by 
si to želali vlády v Budapešti, Varšave 
alebo v Prahe?

Vo vleku personálnych rošád spo-
známe aj mená nástupcov Donalda 
Tuska (šéf Európskej rady) a šéfky pre 
zahraničné veci Federicy Mogheri-
niovej. Menej viditeľná ale nemenej 
(najmä pre Nemecko) dôležitá bude 
pozícia prezidenta/ky Európskej cen-
trálnej banky, ktorý sa po konci man-
dátu Maria Draghiho uvoľní v novem-
bri 2019. n 

https://www.eurasiagroup.net/live-post/risk-4-european-populism
https://www.eurasiagroup.net/live-post/risk-4-european-populism
https://www.votewatch.eu/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-free-fair-elections-communication-637_en.pdf
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Č L Á N O K

Autorské práva a podvody  
pri agrodotáciách. Čo chcú stihnúť 

do volieb slovenskí europoslanci?

A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

George Bingham: Agitácia (1853-54), Saint Louis Art Museum 
[Wikimedia / Public domain]
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Europoslancom ostávajú približ-
ne štyri mesiace v riadnom pra-
covnom tempe. Pýtali sme sa 

ich, čo by chceli ešte dotiahnuť sami 
a  čo dôležité by mal stihnúť súčasný 
europarlament.

MONIKA BEŇOVÁ  
(SMER-SD, S&D)

Vo výbore LIBE by Monika Beňo-
vá rada videla dotiahnutie pravidiel 
týkajúcich sa Európskej prokuratúry 
a jej právomocí v oblasti vyšetrovania 
a stíhania páchateľov trestných činov 
poškodzujúcich finančné záujmy Eu-
rópskej únie a  opatrenia v  boji proti 
terorizmu, najmä zabraňovanie šíre-
niu teroristického či extrémistického 
obsahu v  on-line prostredí. „Pracu-
je sa tiež na návrhu novej rezolúcie 
ohľadom záväzných opatrení v oblas-
ti ochrany žien pred násilím. Súčas-
ný pokrok je tu totiž veľmi pomalý, 
násilné správanie voči ženám nemož-
no tolerovať.“

V  rámci výboru ENVI, ktorého je 
členkou, bude do konca volebného 
obdobia aktuálna téma dlhodobého 
znižovania emisií skleníkových ply-
nov a podpora tzv. nízkouhlíkového 
hospodárstva.

Parlament by sa podľa Beňovej do 
konca volebného obdobia mal podie-
ľať aj na finalizácií opatrení v oblasti 
znižovania nezamestnanosti mla-
dých, celkovej podpore zamestnanos-
ti, ekonomického rastu a  investícií. 
„Ja osobne tiež pripravujem niekoľko 
konkrétnych návrhov týkajúcich sa 
európskej minimálnej mzdy. Tie 
však vzhľadom na komplexnosť a ak-
tuálny stav rozpracovania tejto prob-
lematiky na európskej úrovni nebude 
možné uviesť do praxe do konca man-
dátu súčasného Európskeho parla-
mentu.“

VLADIMÍR MAŇKA  
(SMER-SD, S&D)

Od januára má Vladimár Maňka na 
starosti rozpočet desiatky európskych 
inštitúcií a  orgánov. „Kvôli voľbám 
mám na analýzu, prípravu správy a na 
jej prerokovanie o  mesiac menej času. 
Po májových voľbách do Európskeho 
parlamentu bude nutné v  tejto práci 
pokračovať tak, aby na konci tohto roka 
boli rozpočty všetkých európskych 
inštitúcií schválené.“

Maňka je tiež spravodajcom pre 
pretvorenie Európskeho mechanizmu 
stability, známeho ako trvalý euroval, 
na Európsky fond stability (európsky 
menový fond) s rozšírenými funkciami. 
„Správu k  tejto agende som s  mojim 
spoluspravodajcom predložil na konci 
novembra. Čakajú nás teraz náročné 
rokovania. Európsky parlament bude 
o nej hlasovať vo februári.“

„Veľkou agendou je sedemročný 
finančný rámec EÚ na roky 2021-27 
a vytvorenie nových vlastných zdrojov, 
ktoré prispejú na jeho financovanie. 
Pokladám za dôležité schváliť túto 
agendu ešte pred voľbami. Rada chce 
rozhodovanie odsunúť až po voľbách. 
Treba však predísť situácii, ktorá 
nastala pri schvaľovaní finančného 
rámca na roky 2014-20. Kvôli prieťahom 
v schvaľovaní sme začali čerpať finančné 
prostriedky s veľkým oneskorením.“

MONIKA SMOLKOVÁ 
(SMER-SD, S&D)

Ako spravodajkyňa za frakciu S&D 
sa Monika Smolková podieľa na le-
gislatíve o tzv. Cezhraničnom mecha-
nizme, ktorým by sa mali odstrániť 
administratívne a právne prekážky 
pri realizácii cezhraničných projek-

tov verejného záujmu. Momentálne 
sa vec nachádza v  trialógu. „Túto le-
gislatívu považujem za dôležitú, lebo 
uľahčí susediacim členským štátom 
ešte viac spolupracovať na spoločných 
projektoch, ktoré sú financované zo 
štrukturálnych fondov.“

Plánuje tiež vo výbore AGRI „lobo-
vať“ u svojich kolegov za svoje pozme-
ňovacie návrhy k  novej Spoločnej 
poľnohospodárskej politike. Týkajú 
sa rovnakého prístupu k prostriedkom 
SPP pre všetkých poľnohospodárov bez 
ohľadu na ich veľkosť, podpory pesto-
vania špeciálnych plodín a  živočíšnej 
výroby a odmietnutia stropov pre pria-
me platby. Vo výbore REGI sa podieľa 
na nastavení novej kohéznej politiky 
pre obdobie po roku 2020, „aby čerpa-
nie eurofondov bolo rýchlejšie, efektív-
nejšie a transparentnejšie.“

Smolková by tiež bola rada, keby sa 
v  europarlamente definitívne schvá-
lila smernica o autorských právach. 
„Ako náhradníčka vo výbore CULT 
som na tejto smernici veľmi intenzív-
ne pracovala a verím, že v marci sa od-
hlasuje jej nová podoba.“ Europoslan-
kyňa tiež organizuje v januári v EP vý-
stavu Kultúrne dedičstvo východného 
Slovenska, na ktorom chce odprezen-
tovať tradičné remeslá, a  historické 
mestá Bardejov a Levoču.

BORIS ZALA  
(S&D)

Boris Zala sa minulý rok stal spra-
vodajcom pre vzťahy EÚ-Južná Af-
rika. „Bohužiaľ sa správa doteraz ne-
dostala na rokovanie zahraničného 
výboru. Bol by som rád, keby sa to 
stihlo, ale som pesimistický.“ Z  pohľa-
du Parlamentu by bol Zala rád, keby sa 
ešte stihli posilniť piliere ekonomickej 
a menovej únie a systém bezpečnos-
ti, ochrany hraníc a regulácie migrá-
cie (predovšetkým Európsky informač-
ný systém kriminálnych záznamov, 
Eurodac a vízový informačný systém). 
„No a iste ešte stihneme známu smer-
nicu o  autorských právach a  dúfam, 
že nájdeme vyváženosť medzi záuj-
mami autorov, poskytovateľov služieb 
a užívateľmi internetu.“
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RICHARD SULÍK  
(SAS, ECR)

„Bol by som rád, keby sme koneč-
ne prijali legislatívne návrhy upra-
vujúce sektor nákladnej dopravy, 
pretože súčasná právna neistota a dis-
kriminačné zákony ostatných štátov 
poškodzujú našich autodopravcov.“ 
Téme sa Richard Sulík venuje od za-
čiatku mandátu a  verí v  kompromis 
medzi Európskym parlamentom 
a  členskými štátmi, ktorý „nevytvo-
rí ďalšie bariéry na jednotnom trhu 
a  nezlikviduje dopravcov zo Sloven-
ska a okolitých štátov.“

Sulík s obavami sleduje prebieha-
júce rokovania k  smernici o  autor-
ských právach na digitálnom jednot-
nom trhu. Konečné hlasovanie sa má 
odohrať ešte v tomto volebnom obdo-
bí. „Táto nová regulácia má potenciál 
obmedziť používateľov sociálnych 
médií a  zaviesť neúmerné nároky 
na samotné sociálne platformy, aby 
zdieľaný obsah kontrolovali alebo do-
konca filtrovali. Obe možnosti sú pre 
mňa neprijateľné.“

Ešte počas tohto mandátu by chcel 
dostať uspokojivú odpoveď na všetky 
svoje podnety o korupcii v eurofon-
doch a  najmä agrodotáciách, ktoré 
posielal na Európsky úrad pre boj pro-
ti podvodom a komisárovi pre rozpo-
čet, Güntherovi Oettingerovi. „V nad-
väznosti na odhalenia zavraždeného 
novinára Jána Kuciaka tiež očakávam 
prezentáciu zistení Výboru pre kon-
trolu rozpočtu, ktorý skúmal čerpa-
nie agrodotácií na Slovensku v  de-
cembri minulého roku.“

Za jednu z  kľúčových aktivít po-
važuje Sulík podávanie podnetov na 
Európsky úrad pre boj proti pod-
vodom. Celkovo podal 18 podnetov, 
ktoré sa týkali 21 prípadov potenciál-
neho zneužitia alebo nehospodárne-
ho nakladania s  financiami EÚ. „Bol 
by som rád, keby sa podarilo uzavrieť 
čo najviac otvorených prípadov.“ Po-
kračovať v tejto aktivite chce sám a aj 
prostredníctvom kolegov, ktorí ho 
v EP nahradia.

Za dôležitú považuje Sulík refor-

mu azylového systému EÚ, ktorá 
okrem, z  jeho pohľadu, neželaných 
a  neaktuálnych kvót obsahuje aj po-
trebné zmeny: spoločný zoznam tzv. 
bezpečných tretích krajín, zrýchle-
né postupy na navracanie utečencov 
a  spoločnú databázu Eurodac. „Ide-
álne by sa tiež mal posilniť Frontex 
a jeho pobrežná stráž, bohužiaľ to za-
tiaľ nepodporili členské štáty.“

Ku smernici o  konci striedania 
času presadzuje Richard Sulík ako 
tieňový spravodajca vo výbore IMCO 
zatiaľ chýbajúci koordinačný mecha-
nizmus výberu celoročného letného 
alebo zimného času v  jednotlivých 
členských štátoch.

IVAN ŠTEFANEC  
(KDH, EPP)

Ivan Štefanec sa chce venovať 
téme podvodov s agrodotáciami na 
východnom Slovensku a  prenasle-
dovaniu malých farmárov, o ktorých 
písal Ján Kuciak. Podľa europoslanca 
si to žiada riešenia ako na národnej, 
tak aj na európskej úrovni. „Tento rok 
chcem realizovať niekoľko podujatí 
s  prenasledovanými malými farmár-
mi, ktoré prispejú k  nastoleniu spra-
vodlivosti v tomto sektore.“

Za ďalšie témy označuje dvojakú 
kvalitu výrobkov, na ktorú upozor-
ňuje od roku 2015. „Potrebujeme takú 
legislatívu, ktorá bude nielen trestať 
nepoctivých výrobcov, ale aj moti-
vovať tých poctivých, aby ešte viac 
vychádzali v  ústrety spotrebiteľom. 
Spoločné európske pravidlá a vzájom-
ná výmena informácií je najlepším 
spôsobom, ako predísť nedorozume-
niam a vzájomnej nedôvere.“

Dôležité bude podľa neho aj ďalšie 
odstraňovanie bariér v  rámci vnú-
torného európskeho trhu. „Po brexi-
te budeme cítiť ešte väčšiu nutnosť 
spolupráce v  hospodárskej oblasti. 
Chcem pokračovať v práci na legisla-
tíve, ktorá odstráni nielen byrokratic-
ké prekážky, ale aj virtuálne a umož-
ní skutočne voľný pohyb dát po celej 
Európskej únii.“

ANNA ZÁBORSKÁ  
(KDH, EPP)

„Ak som správne rátala, mali by 
sme uzavrieť ešte 31 legislatívnych 
návrhov z  najrôznejších oblastí, od 
vnútorného trhu a dobudovania ban-
kovej únie až po kultúru, vzdelanie, či 
verejné zdravie a životné prostredie.“

Ako spravodajkyňa stanovis-
ka výboru ITRE k  návrhu smernice 
o  férovosti medzi digitálnymi pla-
tformami a podnikmi by bola Anna 
Záborská rada, ak by sa podarilo do-
siahnuť dohodu medzi Parlamentom 
a členskými štátmi.

Pokiaľ ide o jednu z najdôležitejších 
tém, dohodu o viacročnom finančnom 
rámci EÚ na roky 2021-2027, je toho 
názoru, že je dobré posunúť to už na 
novozvolený Parlament, pretože to mu 
dodá silnejšiu legitimitu.

„Záleží mi však aj na niektorých 
iniciatívnych správach, teda tých, 
ktoré nemajú bezprostrednú kon-
covku v podobe novej legislatívy. Na-
príklad na najbližšej schôdzi budúci 
týždeň budeme hlasovať o návrhu na 
posilnenie mandátu špeciálneho 
vyslanca EÚ pre ochranu slobody 
náboženstva a  viery vo svete (dnes 
je ním Ján Figeľ, pozn. red). Pre kresťan-
ských voličov, ktorých v  Parlamente 
predovšetkým zastupujem, je totiž 
táto téma veľmi dôležitá a  chceli by, 
aby bola Únia aktívnejšia predovšet-
kým pri ochrane práv kresťanov ako 
najviac prenasledovanej náboženskej 
skupiny v celosvetovom meradle.“

MIROSLAV MIKOLÁŠIK  
(KDH, EPP)

Miroslav Mikolášik sa chce ďalej 
venovať kvalite procesov pre povo-
ľovanie pesticídov. Na tie sa výbor 
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EP pre postup Únie pre povoľova-
nie pesticídov (PEST) pozrel v  nad-
väznosti na kontroverzné opätovné 
povolenie používania glyfozátu. Vý-
sledkom práce výboru PEST, kde Mi-
kolášik zastupoval Slovensko a  EPP, 
sa stal návrh nelegislatívneho uzne-
senia, ktorý odporúča, aby bola posil-
nená transparentnosť, objektívnosť 
a kontrolovateľnosť celého procesu.

„Som presvedčený, že verejnosť 
má právo nahliadnuť do určitých štú-
dií predložených v  rámci schvaľova-
cieho konania, vrátane podporných 
dokumentov, údajov a  informácií 
vzťahujúcich sa na žiadosť o  autori-
záciu.“ Hlasovanie o správe prebehne 
16. januára 2019.

V  oblasti ochrany spotrebiteľov 
sa ako hlavný spravodajca zaoberal 
legislatívnym stanoviskom ku na-
riadeniu k  bezpečnosti výrobkov. 
Sprísňuje pravidlá a postupy dodržia-
vania a  presadzovania harmonizač-
ných právnych predpisov v  70 oblas-
tiach na trhu EÚ (hračky, kozmetické 
a čistiace prostriedky, strojové zaria-
denia, batérie a akumulátory, chemi-
kálie, pneumatiky, stavebné výrobky, 
odpad z  elektrických a  elektronic-
kých zariadení, výťahy, a zdravotníc-
ke pomôcky atď). „Mojím prianím je, 
aby pozícia prijatá v prvom čítaní EP 
bola urýchlene schválená aj v  Rade 
ešte pred eurovoľbami, aby naradenie 
mohlo vstúpiť do platnosti od 1. janu-
ára 2020.“

Mikolášik ďalej sleduje problema-
tiku etických a  právnych implikácií 
umelej inteligencie. „Ako tieňový 
spravodajca k  stanovisku výboru 
ENVI k  umelej inteligencii a  ro-
botike očakávam, že správa výboru 
ITRE bude taktiež na programe jed-
nej z  nadchádzajúcich plenárnych 
schôdzí“. Presadzuje aj stanovisko EP, 
ktoré by odmietlo pokusu čínskeho 
vedca, ktorý asistoval pri vytvorení 
prvých geneticky upravených detí na-
priek celosvetovému zákazu úpravy 
ľudského genómu.

V  marci ako predseda pracovnej 
skupiny EPP pre bioetiku a  ľudskú 
dôstojnosť organizuje tak ako každý 
rok dve kľúčové podujatia: Týždeň 
za život a  Svetový deň Downovho 
syndrómu.

JANA ŽITŇANSKÁ  
(NOVA, ECR)

Jana Žitňanská momentálne sle-
duje intenzívne rokovania o  podobe 
smernice o  zlaďovaní rodinného 
a  pracovného života. „Ide v  nej aj 
o  to, či budeme mať na úrovni EÚ 
minimálne štandardy pre otcovskú 
dovolenku, alebo podobu našej OČR 
(ošetrovanie člena rodiny).“ Roko-
vania trvajú už niekoľko týždňov 
a  bude záležať aj od aktuálneho ru-
munského predsedníctva, či dospeje 
k dohode.

Ďalšia smernica, ktorej finálnu 
podobu bude v tomto období sledovať, 
sa týka práv cestujúcich v železnič-
nej doprave. Do záveru mandátu sa 
chce venovať aj zlepšovaniu situácie 
osôb, ktoré čelia nadmernému zadĺ-
ženiu a  taktiež téme digitálneho 
vzdelávania.

„Na Slovensku mám pred sebou 
tri väčšie témy, a síce otázku možnos-
ti nastavenia systému, aby sa  lieky, 
ktoré nie sú expirované, avšak pa-
cient, ktorému boli predpísané ich už 
nepotrebuje, mohli využiť pre chari-
tatívne účely. Zvýšila by sa tak nielen 
dostupnosť pre ľudí bez alebo s veľmi 
nízkym príjmom a  zabránilo by sa 
enormnému plytvaniu. Druhá téma 
sa týka kompenzačných pomôcok 
pre osoby s  ŤZP a  ich opakovaného 
využívania. A nakoniec sa chcem ve-
novať problematike posudkových 
lekárov.“

BRANISLAV ŠKRIPEK  
(OĽANO, ECR)

Branislav Škripek hovorí, že pre 
neho ako konzervatívneho politika je 

kľúčová otázka dodržiavania ľud-
ských práv. „Avšak sme svedkami 
prudkého zhoršovania dodržiavania 
náboženskej slobody, kedy sú pre svo-
ju vieru zvlášť prenasledovaní a  zabí-
janí kresťania. V  najbližšom období 
zorganizujem na pôde EP podujatie, 
kde poukážem na neúnosnú situáciu 
kresťanov žijúcich v  Palestíne. O  ich 
situácii sa hanebne mlčí.“

Na najbližšom rokovaní EP sa 
bude hlasovať aj o  mandáte osobit-
ného veľvyslanca EÚ na podporu 
náboženského vyznania alebo vie-
ry mimo EÚ. Tento mandát v súčas-
nosti zastáva Ján Figeľ, o.i. niekdajší 
eurokomisár za Slovensko. „Budem 
veľmi rád, ak s  kolegami v  EP jeho 
mandát posilníme v právomociach.“ 

V  tomto čase ako spravodajca vo 
výbore LIBE pripravuje Správu o im-
plementácii rozhodnutia Rady o au-
tomatickej výmene dát v  súvislosti 
s  DNA dátami vo Veľkej Británii, 
ktorá  patrí medzi legislatívne uznese-
nia. Cezhraničná výmena údajov DNA 
pomôže rýchlejšie a  presnejšie identi-
fikovať kriminálne osoby a  zabrániť 
im páchať nelegálnu činnosť.

Ako predseda Európskeho kres-
ťanského politického hnutia (ECPM) 
Branislav Škripek aktivity smeruje 
viac na pole európskej politiky v rôz-
nych členských štátoch EÚ. „V  úzkej 
spolupráci s  naším  think-tankom 
Sallux, chystáme  novú víziu refor-
my EÚ. Chceme tento rok predstaviť 
širokej verejnosti publikáciu, v ktorej 
prezentujeme našu víziu – alternatí-
vu voči čoraz väčšej centralizácii EÚ.“

Do konca volebného obdobia chce 
ešte pripraviť podujatie, kde bude 
opäť poukazovať na prípad obrovské-
ho škandálu – kupčenia s vízami cez 
maltské konzuláty. „Kauzu odha-
lil môj kolega Ivan Mintoff z  Malty. 
Zatiaľ môžem povedať len toľko, že 
budeme robiť všetko preto, aby sme 
podobným škandálom zamedzili.“ n

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0449&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0449&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0449&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0449&language=SK
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Č L Á N O K

Únia musí zrýchliť diskusie  
o rozpočte a reforme eurozóny

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

Marinus Van Reymerswaele: Zmenárnik a jeho žena  
[Wikimedia / Public domain]
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Želanie Komisie, aby sa Únia na dl-
hodobom rozpočte pre roky 2021 
až 2027 dohodla ešte pred euro-

voľbami, sa nenaplní. Reformu euro-
zóny bude opäť brzdiť brexit, voľby do 
Európskeho parlamentu a  rozpočtové 
plány Talianska.

Tak ako celý svet, aj Európska únia 
sa pripravuje na spomalenie globál-
nej ekonomiky, ktoré začalo už v roku 
2018.

V  roku 2017 európska dvadsa-
ťosmička zaznamenala hospodársky 
rast na úrovni 2,7 percenta HDP, čo je 
najsilnejšie tempo od štartu finančnej 
krízy spred desiatich rokov. Rok 2018 
sa ale niesol v  znamení postupného 
spomaľovania ekonomického rastu.

Tento trend by podľa predpovedí 
medzinárodných inštitúcií mal po-
kračovať aj v  nasledujúcich dvanás-
tich mesiacoch. Európska komisia vo 
svojej jesennej prognóze revidovala 
predošlé optimistickejšie predpovede 
a  odhaduje zvýšenie výkonu hospo-
dárstva celej EÚ v roku 2019 o 1,9 per-
centa a o 1,8 percenta v roku 2020.

Ekonomický výhľad podľa Bruselu 
zahmlieva hlavne obchodné napätie 
medzi USA a  Čínou, nejasný priebeh 
brexitu a  pochybnosti ohľadom udr-
žateľnosti verejných financií vo vyso-
ko zadlžených členských štátoch.

REFORMA EUROZÓNY: 
KRÔČIK PO KRÔČIKU
Oproti uplynulým dvanástim me-

siacom sa tak treba pripraviť na čas-
tejšie skloňovanie slova „recesia“ prí-
padne „kríza“.

Hoci Komisia vyzývala členské 
štáty, aby postúpili v  rokovaniach 
o inštitucionálnych reformách, ktoré 
eurozónu lepšie pripravia na ďalšie 
krízové obdobie, tie postupovali len 
veľmi pomaly. Slovenský minister fi-
nancií Peter Kažimír ich tempo v po-
lovici roka prirovnal k páreniu diko-
brazov.

Dôležitý politický impulz do roko-
vaní o  reforme eurozóny v  lete pri-
niesla Meseberská dohoda francúz-
sko-nemeckého tandemu. Napriek 
tomu reformné snahy počas celého 
roka ostali v  tieni brexitu a  oživenej 
témy migrácie.

Krajiny eurozóny sa na poslednom 
summite Európskej rady dohodli na 
reforme trvalého eurovalu (Európ-
sky stabilizačný mechanizmus, 
ESM), pričom v  priebehu tohto roka 

by mali pracovať na jeho konkrétnej 
legislatívnej podobe.

Posun nastal aj v  otázke samo-
statného rozpočtu pre eurozónu, 
hoci nie v  podobe, akú si predstavo-
val francúzsky prezident Emmanuel 
Macron. Devätnásť krajín platiacich 
eurom sa zatiaľ dohodlo len na tom, 
že eurozóna svoj vlastný rozpočet mať 
bude, jeho rozsah a funkcie zatiaľ nie 
sú známe. Čo však dnes už vieme, je, 
že bude súčasťou rozpočtu EÚ. To zna-
mená, že jeho výsledná podoba bude 
do veľkej miery závisieť od výsledkov 
rokovaní o  ďalšom Viacročnom fi-
nančnom rámci, teda sedemročného 
rozpočtu EÚ.

Naopak, rok 2018 eurozónu veľmi 
nepriblížil k  dobudovaniu bankovej 
únie. Po decembrovom summite EÚ 
je na svete rámcová dohoda o  novej 
kreditnej linke z  ESM, ktorá bude 
Jednotnému rezolučnému fondu (2. pi-
lier bankovej únie) pomáhať s reštruk-
turalizáciou bánk v  problémoch. Do-
budovanie tretieho piliera bankovej 
únie, európskeho systému ochrany 
vkladov (EDIS), sa v záveroch posled-
ného summitu nespomína vôbec.

Viacero dôležitých rozhodnutí tak 
lídri členských krajín opäť odložili na 
tento rok. Minimálne v  prvom pol-
roku ale ďalší posun v  tomto ohľade 
bude limitovať brexit a májové voľby 
do Európskeho parlamentu. Zo svo-
jich pozícií nebude chcieť ustúpiť ani 
severská skupina krajín „nová Han-
za“, ktorá sa na akékoľvek ďalšie pre-
hlbovanie hospodárskej a  menovej 
únie nepozerá s veľkým nadšením.

ROZPOČTOVÁ DISCIPLÍNA 
BUDE ROZDEĽOVAŤ 
EUROZÓNU
Z  úst ich vrcholných predstavi-

teľov tak určite budeme opäť počuť 
volanie po fiškálnej zodpovednosti 
členských krajín a ďalšom odstraňo-
vaní rizík v bankovom sektore. To sa 
bude týkať predovšetkým Talianska, 
ktoré od nástupu populistickej vlády 
Hnutia piatich hviezd a Ligy vyvoláva 
obavy o udržateľnosť tamojších verej-
ných financií.

Okrem toho, že Taliansko zostáva 
najpomalšie rastúcim členom eurore-
giónu, s dlhom 136 percent HDP je tiež 
po Grécku druhou najzadlženejšou 
krajinou celej EÚ. V  druhej polovi-
ci minulého roka sa k  tomu pridal aj 
spor s  Európskou komisiou ohľadom 
jeho rozpočtu pre rok 2019, ktorý po-
rušuje fiškálne pravidlá EÚ. Rím sa 

ale nakoniec vyhol disciplinárnemu 
konaniu, keď predložil nový návrh 
s  plánovaným rozpočtovým schod-
kom 2,04 percenta HDP.

To však neznamená, že sa spory 
medzi Rímom a  Bruselom skončili. 
Situáciu bude komplikovať aj fakt, že 
rozpočtové pravidlá EÚ prekročením 
trojpercentného limitu rozpočtové-
ho deficitu pravdepodobne poruší aj 
Francúzsko. V jeho prípade ale Komi-
sia nehrozila sankciami, čo jej Rím 
pri najbližšej možnej príležitosti ne-
zabudne pripomenúť.

Európska komisia, či už v  súčas-
nom alebo budúcom zložení, sa opäť 
ocitne medzi mlynskými kameňmi. 
Na jednej strane si bude musieť dať 
pozor, aby neznižovalo dôveru finanč-
ných trhov voči Taliansku a  neposil-
ňovalo populistickú antibruselskú 
rétoriku na Apeninskom polostrove. 
Na druhej strane bude čeliť tlaku „se-
veru“, aby zachovala jednotný meter 
pri vynucovaní dodržiavania fiškál-
nych pravidiel. To, či v tom nakoniec 
bude úspešná, priamo ovplyvní aj 
ďalšie snahy o posilnenie architektú-
ry hospodárskej a menovej únie.

REFORMA ČI KOLAPS 
WTO?
Európska komisia, ale aj Európ-

ska centrálna banka (ECB) za jednu 
z hlavných príčin spomalenia ekono-
mického rastu EÚ považuje narasta-
júce obchodné spory medzi sveto-
vými veľmocami.

Protekcionistické opatrenia ame-
rického prezidenta Donalda Trum-
pa minulý rok zaskočili aj Európsku 
úniu.

Jeho administratíva totiž v  máji 
začala uplatňovať clá vo výške 25 per-
cent na oceľ a  10 percent na hliník, 
čo odôvodňovala ochranou národnej 
bezpečnosti. Z  rovnakého dôvodu 
Trump neskôr plánoval uvaliť nové 
clá na dovoz európskej automobilovej 
výroby. Svoje rozhodnutie zmenil až 
po tom, čo Biely dom navštívil predse-
da Komisie Jean-Claude Juncker, kto-
rý aspoň na krátky čas odvrátil ďalšie 
stupňovanie napätia medzi dlhoroč-
nými obchodnými partnermi.

Už vo februári bude ale americké 
ministerstvo obchodu rozhodovať 
o  tom, či dovoz automobilovej pro-
dukcie z  Európy ohrozuje národnú 
bezpečnosť. Bez ohľadu na verdikt je 
však pravdepodobné, že Trump bude 
o clách na autá z EÚ tweetovať aj na-
ďalej a  eurokomisárka pre obchod 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_sk.htm
https://euractiv.sk/section/eu-crossroads/news/navrh-na-vytvorenie-rozpoctu-pre-eurozonu-rozdeluje-clenske-staty-eu/
https://euractiv.sk/section/eu-crossroads/news/navrh-na-vytvorenie-rozpoctu-pre-eurozonu-rozdeluje-clenske-staty-eu/
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/meta/startseite/meseberg-declaration-1140806
https://www.consilium.europa.eu/media/37267/esm-term-sheet-041218_final_clean.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37268/tor-backstop_041218_final_clean.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37268/tor-backstop_041218_final_clean.pdf
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Cecilia Malmströmová bude navšte-
vovať Biely dom ešte častejšie ako do-
teraz.

Z  tohto pohľadu bude tiež dôleži-
té, ako sa americký prezident posta-
ví k  Svetovej obchodnej organizácii 
(WTO), ktorá mu už dlhšie leží v  ža-
lúdku. Trump na stretnutí s šéfom Ko-
misie Junckerom prisľúbil, že Spojené 
štáty priložia ruku k potrebnej refor-
me WTO. Následne však neváhal po-
hroziť vystúpením z inštitúcie, ktorú 
Spojené štáty zakladali.

Blokovaním vymenovania no-
vých sudcov odvolacieho orgánu 
WTO na riešenie obchodných sporov, 
ktorý podľa neho poškodzuje Spojené 
štáty, môže Trump dokonca paralyzo-
vať celý globálny obchodný systém. 
Členské štáty WTO preto budú roko-
vať o  takzvanom „pláne B“, aby za-
bránili kolapsu odvolacieho orgánu 
a umožnili mu pokračovať v činnosti.

DOHODA O ROZPOČTE AŽ 
PO EUROVOĽBÁCH
Nasledujúcich dvanásť mesiacov 

bude kľúčových aj z  pohľadu budúc-
nosti európskych financií. V roku 2021 
štartuje nový Viacročný finančný 
rámec (VFR), teda sedemročný roz-
počet EÚ. Vo VFR sa stanovujú vý-
davkové priority a  maximálne sumy, 
ktoré EÚ môže počas siedmich rokov 
minúť v jednotlivých oblastiach.

Európska komisia jeho návrh 
predstavila v  máji. Definitívnu do-
hodu o rozpočte na roky 2021 až 2027 
chce mať hotovú ešte pred voľbami do 
Európskeho parlamentu, teda najne-
skôr za 12 mesiacov od uvedenia svo-
jej predstavy o rozpočtovom výhľade.

Na súčasnom sedemročnom roz-
počte sa EÚ dohadovala dlhých 29 
mesiacov. Z  prvotných reakcií hlav-
ných miest na návrh európskej exe-
kutívy sa zdá, že dĺžka rokovaní bude 
bližšia tomuto číslu ako ambiciózne-
mu plánu Komisie.

O  budúcom finančnom rámci tak 
s najväčšou pravdepodobnosťou budú 
hlasovať už novozvolení europoslan-
ci. Naznačuje to aj rumunské pred-
sedníctvo v Rade EÚ, ktoré si v priori-
tách vytýčilo iba vágny cieľ „posunúť 
sa v rokovaniach o VFR pre roky 2021 
až 2027“. Za úspech sa tak bude pova-
žovať, ak dohoda vznikne v druhej po-
lovici roka, keď predsednícku štafetu 
preberie Fínsko.

Celý proces rokovaní môže prib-
rzdiť hneď niekoľko sporných bodov. 

Členské štáty v  prvom rade musia 
nájsť zhodu ohľadom objemu rozpoč-
tu. Brusel navrhuje rozpočet v hodno-
te 1,11 percenta HDP vyprodukované-
ho EÚ. Európsky parlament na jeseň 
prijal uznesenie, v  ktorom požaduje 
jeho navýšenie na 1,3 percenta HDP. 
Jeho výsledná hodnota pravdepodob-
ne bude niekde medzi obidvoma čís-
lami.

ČISTÍ PRIJÍMATELIA VS. 
ČISTÍ PRISPIEVATELIA
Návrh európskej exekutívy už 

tradične rozdelil členské krajiny do 
dvoch skupín. Na jednej strane sú 
prevažne severské štáty uprednost-
ňujúce úspornejšiu podobu rozpočtu 
a  efektívnejšie využívanie jeho pro-
striedkov. Na druhej strane je Európ-
sky parlament a  „priatelia kohézie“, 
teda skupina štátov, ktoré navýšením 
národných príspevkov chcú dosiah-
nuť vyšší rozpočet, ako navrhuje Ko-
misia vedená Jeanom-Claudeom Jun-
ckerom. Týmto krokom chcú predísť 
avizovaným škrtom v  dvoch tradič-
ných politikách EÚ: politike súdrž-
nosti a  spoločnej poľnohospodár-
skej politike.

Krajiny, ktoré dnes zo spoločnej 
pokladnice čerpajú viac peňazí, ako do 
nej odvádzajú, budú tiež trvať na tom, 
aby sa podmienky čerpania peňazí 
z Európskych štrukturálnych a inves-
tičných fondov menili čo najmenej. Ide 
predovšetkým o  zachovanie súčasnej 
miery spolufinancovania zo strany EÚ 
či blokovanie nových kritérií na pre-
rozdeľovanie eurofondov.

Dohoda ale môže zamrznúť aj na 
otázke nového systému vlastných 
zdrojov európskeho rozpočtu, pod-
mieňovaní čerpania európskych 
finančných prostriedkov dodržiava-
ním zásad právneho štátu, rozpočte 
Európskej agentúry pre pohraničnú 
a pobrežnú stráž (Frontex), či nových 
rozpočtových nástrojoch určených 
pre 19 krajín eurozóny.

VOĽBA ŠÉFA EURÓPSKEJ 
CENTRÁLNEJ BANKY
Nadchádzajúci október bude tiež 

posledným mesiacom Maria Draghi-
ho vo funkcii šéfa Európskej centrál-
nej banky.

Doposiaľ mali v  čele ECB po jed-
nom zástupcovi Holandsko, Francúz-
sko a  Taliansko. S  určitosťou si tak 
tentokrát na najvyšší post banky EÚ 
bude brúsiť zuby Berlín. Špekuluje 

sa, že Draghiho nástupcom bude Jens 
Weidmann. Súčasný šéf nemeckej 
centrálnej banky v roku 2015 hlasoval 
proti programu nákupu vládnych dl-
hopisov, ktorý ECB ukončila na konci 
minulého roku. Aj preto by Weid-
mannovo meno mohlo naraziť na ne-
súhlas krajín z juhu EÚ.

Obsadenie postu prezidenta ECB 
bude ale závisieť aj od rozdelenia naj-
dôležitejších postov v  inštitúciách EÚ 
po májových voľbách do Európskeho 
parlamentu. Tieto skutočnosti môžu 
otvoriť dvere kompromisnému kan-
didátovi prijateľnému aj v štátoch ako 
Taliansko či Francúzsko. Tým by mo-
hol byť bývalý guvernér fínskej národ-
nej banky Erkki Liikanen.

Nástupca Maria Draghiho bude 
rozhodovať o  tom, ako rýchlo euro-
zóna opustí mimoriadne uvoľnenú 
menovú politiku. Pod jeho vedením 
sa tiež bude rozhodovať, ako sa ďalej 
budú vyvíjať úrokové sadzby. ECB 
na decembrovom zasadnutí totiž po-
tvrdila, že minimálne do konca leta 
sadzby zostanú na súčasných rekord-
ných minimách. n

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://www.romania2019.eu/priorities/
https://www.romania2019.eu/priorities/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28045
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/eurofondy-sa-presunu-na-juh-europy/
https://euractiv.sk/section/buducnost-eu/news/eurofondy-sa-presunu-na-juh-europy/
https://euractiv.sk/section/danova-politika/news/komisia-chce-financovat-rozpocet-eu-aj-z-firemnych-dani/
https://euractiv.sk/section/danova-politika/news/komisia-chce-financovat-rozpocet-eu-aj-z-firemnych-dani/
https://euractiv.sk/section/brexit-referendum/news/europske-peniaze-za-pravny-stat-politicky-natlak-na-clenske-staty-alebo-nevyhnutnost/
https://euractiv.sk/section/brexit-referendum/news/europske-peniaze-za-pravny-stat-politicky-natlak-na-clenske-staty-alebo-nevyhnutnost/
https://euractiv.sk/section/brexit-referendum/news/europske-peniaze-za-pravny-stat-politicky-natlak-na-clenske-staty-alebo-nevyhnutnost/
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/polsko-a-ceska-republika-silnejsi-frontex-nam-uberie-z-eurofondov/
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/polsko-a-ceska-republika-silnejsi-frontex-nam-uberie-z-eurofondov/
https://euractiv.sk/section/spolocnost/news/polsko-a-ceska-republika-silnejsi-frontex-nam-uberie-z-eurofondov/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europsky-nastroj-na-stabilizaciu-investicii-zachranne-koleso-v-case-krizy/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europsky-nastroj-na-stabilizaciu-investicii-zachranne-koleso-v-case-krizy/
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europsky-nastroj-na-stabilizaciu-investicii-zachranne-koleso-v-case-krizy/
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V  roku 2019 sa EÚ sústredí na 
premosťovaciu doložku, ktorou 
chce získať viac kompetencii 

v  zahraničnopolitických otázkach, na 
Balkán, či na nápravu roztrieštených 
vzťahov s Washingtonom. Budovať chce 
aj nové partnerstvá.

Spoločná zahraničná a  bezpeč-
nostná politika Európskej únie (SZBP) 
prežíva svoj rozmach od zavedenia 
Globálnej stratégie. Jej skutočná im-
plementácia posunula spoločné dis-
kusie a rozhodnutia do oblastí, o kto-
rých sa pred niekoľkými rokmi ešte 
iba šepkalo, vrátane intenzívnejších 
dialógov s tretími krajinami o obcho-
de, či dokonca o  spoločných vojen-
ských kapacitách.

Únia sa snaží zaistiť si miesto na 

globálnej politickej scéne v  konku-
rencii Spojených štátov, Ruska, či Číny 
a v roku 2019 by mohla aj vďaka pod-
pornej zložke týchto plánov – spoloč-
nej obrane – pokročiť na tejto ceste.

Obmedziť ju vo vývoji môžu podob-
né faktory, aké budú celú európsku po-
litickú a  odbornú komunitu zamest-
návať v  tomto roku: brexit, európske 
voľby, znovuobsadzovanie postov vo 
viacerých európskych inštitúciách 
a  dohody o  viacročnom finančnom 
rámci.

Komisia sa ešte v  posledných me-
siacoch svojho mandátu pokúsi zin-
tenzívniť aktivity, ktoré by v  oblasti 
vonkajších vzťahov a  bezpečnosti 
umožnili prijímať rýchlejšie a účinnej-
šie rozhodnutia. Znamená to, že by sa 
v  niektorých súčastiach tejto politiky 
mohlo prejsť v  Rade na hlasovanie 

kvalifikovanou väčšinou. Išlo by na-
príklad o otázky ľudských práv, orga-
nizovania civilných misií, či uplatňo-
vania sankcií.

„Súčasné zmluvy to umožňujú 
a podľa mňa prišiel čas na to, aby sme 
využili „stratený poklad“ Lisabonskej 
zmluvy – premosťovaciu doložku, 
ktorá nám umožňuje prejsť na hla-
sovanie kvalifikovanou väčšinou,“ 
hovoril predseda Európskej komisie 
o plánoch ešte v septembri. Lídri kra-
jín by sa o rozšírení rozsahu možností 
hlasovania kvalifikovanou väčšinou 
v  rámci spoločnej zahraničnej a  bez-
pečnostnej politiky mali dohodnúť už 
na samite v Sibiu 9. mája.

O zložení Európskej komisie po eu-
rovoľbách možno len špekulovať, ale už 
teraz je jasné, že koncom roka bude na 
čele európskej diplomacie stáť niekto 

Č L Á N O K

Brusel v zahraničnej politike 
roztiahne krídla

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

Peter Raul Rubens: Ikarov pád (fragment) (1636)  
[Wikimedia / Commons]

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-qualified-majority-voting-common-foreign-and-security-policy_en
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nový. Vysoká predstaviteľka Európskej 
únie pre zahraničné veci a bezpečnost-
nú politiku Federica Mogheriniová ešte 
v  septembri minulého roka avizovala, 
že nemá záujem o  získanie druhého 
mandátu v tejto funkcii.

NAJBLIŽŠÍ SUSEDIA
Po Bulharsku a  Rakúsku ostane 

pre predsednícku krajinu, ktorou je 
od 1. januára Rumunsko, opäť zahra-
ničnopolitickou prioritou Balkán. 
Rok 2018 označil europoslanec Eduard 
Kukan za rok Balkánu: Srbsku a Čier-
nej hore prisľúbil Jean-Claude Juncker 
členstvo v roku 2025, v  júni podpísali 
Macedónci a  Gréci dohodu o  novom 
názve bývalej juhoslovanskej republi-
ky a Komisia predstavila aj novú, dlho 
očakávanú stratégiu pre celý región.

Pozitívne signály a podpora z Bru-
selu ale už balkánskemu regiónu ne-
stačia a  ešte koncom minulého roka 
sa ukázalo, že najbližšie mesiace môžu 
dať priestor silnejším nacionalistic-
kým a populistickým hlasom aj v tejto 
časti Európy.

Napätie medzi Srbskom a  Koso-
vom, ktoré koncom minulého roka 
schválilo napriek varovaniam z Beleh-
radu aj Bruselu vytvorenie národnej 
armády a  ktoré prijalo stopercentné 
dovozné clá na srbské výrobky, môže 
v  tomto roku skôr eskalovať. Pozí-
cia kosovského prezidenta Hashima 
Thaçiho, ktorý by dohodu s Úniou ve-
del doma presadzovať intenzívnejšie, 
upadá rovnako, ako v  prípade jeho 
srbského náprotivka. Aleksandr Vučić 
čelí celoštátnym protestom. Demon-
štranti kritizujú jeho moc nad média-
mi, aj útoky na opozíciu a  zdá sa, že 
protesty budú aj naďalej pokračovať.

V  otázke dohody s  Kosovom 
Vučićovi predlžovanie súčasného 
stavu skôr vyhovuje. Čím dlhšie totiž 
dvojstranné napätie pretrvá, tým viac 
bude Komisia odhodlaná oddeliť roz-
hovory Belehradu s Kosovom od plánu 
na vstup Srbska do EÚ.

Macedónsku by sa v  tomto roku 
mohlo podariť postúpiť v rokovaniach 
o vstupe, záležať však bude na tom, ako 
rýchlo a či vôbec dokážu Skopje a Até-
ny Dohodu z  Prespa o  názve krajiny 
schváliť. Optimisti vidia, že začiatok 
rozhovorov s  Macedónskom a  Albán-
skom o vstupe by sa mohol spustiť ešte 
v lete. Macedónci majú nateraz bližšie 
do NATO, pričom pozvánku očakávajú 
už v lete.

Eurokomisia v  tomto roku posúdi 

a prijme aj stanovisko k žiadosti Bosny 
a  Hercegoviny stať sa kandidátom na 
členstvo.

Pri Turecku, kandidátskej kraji-
ne, ktorá preukazuje v  negociáciách 
skôr regres ako progres, sa v roku 2019 
očakáva upokojenie situácie, nakoľ-
ko okrem lokálnych volieb nečakajú 
prezidentskú republiku žiadne väčšie 
celospoločenské udalosti. Ekonómo-
via však predpokladajú, že finančná 
kríza, ktorá v krajine naplno prepukla 
počas minuloročného leta, stále nie je 
zažehnaná.

Finančná nestabilita preto pravde-
podobne pristrihne hrebienok ostrej 
rétorike prezidenta Erdoğana, na kto-
rú si už Únia v ostatnom období začala 
zvykať. Ekonómovia predpokladajú, 
že aj napriek domácej neochote bude 
nakoniec Ankara musieť požiadať Me-
dzinárodný menový fond o pôžičku.

O  pozornosť Bruselu prichádzajú 
ešte viac ako Balkán aj krajiny Vý-
chodného partnerstva. Zo šestice 
krajín má dnes asociačnú dohodu 
a dohodu o voľnom obchode podpísa-
né len Gruzínsko, Moldavsko a  Ukra-
jina. Únia neplánuje ani organizáciu 
väčšieho summitu na najvyššej úrov-
ni, napriek tomu, že koncept Východ-
ného partnerstva oslavuje v roku 2019 
svoje desaťročné výročie vzniku.

Krajiny sa v tomto roku budú sna-
žiť najmä posúvať sa v  plnení 20 cie-
ľov, ktoré by mali byť vyhodnotené 
na budúci rok (20 deliverables for 2020) 
a  mnoho organizácií a  think tankov 
avizuje početné konferencie na tému 
dekády partnerstva.

Východného suseda Slovenska 
a  jedného z  najaktívnejších zo šestice 
krajín čaká v  roku 2019 supervolebné 
obdobie. Marcové prezidentské voľ-
by na Ukrajine odhadujú boj medzi 
Júliou Tymošenkovou a  hercom Vo-
lodymyrom Zelenskym. Súčasnému 
prezidentovi Petrovi Porošenkovi, 
ktorého výsledky mu zatiaľ garantujú 
len štvrté alebo piate miesto, pomá-
ha v  prieskumoch rázny postoj voči 
Moskve.

Parlamentné voľby plánuje Ukraji-
na na október. Až 12 percent obyvate-
ľov však kvôli okupácii Krymu a častí 
Doneckej a  Luhanskej oblasti nebu-
de môcť na voľbách participovať. Aj 
v týchto volebných prieskumoch vedie 
Tymošenková a jej strana Otčina.

Hoci veľký vojenský konflikt v  re-
gióne analytici neočakávajú, ten na 
východe Ukrajiny, ktorý trvá už päť 
rokov, by mohol eskalovať podobným 

štýlom, ako sa to v novembri 2018 stalo 
v  Kerčskom prielive. Napätie podporí 
aj v súčasnosti prebiehajúce oddeľova-
nie Kyjevskej ortodoxnej cirkvi alebo 
posledná fáza rokovaní o tom, či ruský 
plyn bude do Európy tiecť cez Ukrajinu 
alebo nie.

SVETOVÍ HRÁČI
Rusko v tomto roku nepotrápi iba 

Ukrajina. Od začiatku roka sa v kraji-
ne zvýšila daň z pridanej hodnoty z 18 
na 20 percent. Ekonomiku zasiahli 
sankcie, ale aj pokles cien ropy a zem-
ného plynu. Škrty zaznamenáva zdra-
votníctvo aj školstvo a vek odchodu do 
dôchodku sa zvýšil. Práve tieto soci-
álne ukazovatele môžu v novom roku 
prehĺbiť nedôveru voči prezidentovi.

V  otázke európskych sankcií voči 
Rusku ostane Európska únia rozde-
lená aj v roku 2019. Posledné sankcie, 
predĺžené do marca 2019, zahŕňajú 155 
osôb a  44 spoločností. Začiatkom jari 
sa táto debata do Bruselu vráti.

Vo februári uplynie ultimátum 
Washingtonu. Moskve vyčíta, že taj-
ne vyvíja zbrane a  porušuje Zmluvu 
o  jadrových silách stredného doletu 
(INF Treaty). Práve nové druhy zbraní 
a objavovanie nových priestorov, kde 
strety mocenských záujmov zatiaľ 
kvôli nedostatočnému prieskumu ne-
boli možné (napríklad Arktída, či do-
konca vesmír) môžu formovať aj ďal-
šie z nových bezpečnostných hrozieb.

Do júna sa bude musieť Moskva 
vysporiadať aj s  Radou Európy a  po-
platkami, ktoré medzinárodnej orga-
nizácii dlhuje. Rusko zastavilo platby 
v  roku 2017 po tom, čo parlamentné 
zhromaždenie Rady Európy stiah-
lo hlasovacie práva ruskej delegácie 
z  dôvodu anexie Krymu v  roku 2014. 
Nakoľko je v  nedohľadne akékoľvek 
kompromisné riešenie, Rusku hrozí, 
že v lete bude z organizácie úplne vy-
lúčené.

Podľa amerického filozofa Erica 
Hoffera sa aj nepredvídateľnosť stáva 
po čase monotónnou a vieme ju „s isto-
tou predpovedať“. To z pohľadu Bruse-
lu začína platiť aj voči administratíve 
Washingtonu.

Naposledy ale Brusel zostal opäť 
zaskočený v  posledných dňoch roka, 
kedy bez formálnej informácie, zníži-
la administratíva prezidenta Donalda 
Trumpa status delegácie Európskej 
únie v  Spojených štátoch z  úrovne 
„štátu“ na úroveň „medzinárodnej 
organizácie“. Hoci európski diploma-
ti zasiahli a  Washington nateraz roz-

https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/mogheriniova-po-druhy-krat-nechce-sefovat-europskej-diplomacii/
https://euractiv.sk/section/rozsirovanie/interview/kukan-primitivna-zatatost-nas-v-zahranici-iba-zhadzuje/
https://euractiv.sk/section/rozsirovanie/interview/kukan-primitivna-zatatost-nas-v-zahranici-iba-zhadzuje/
https://euractiv.sk/section/vychodna-politika/news/ukrajinska-ortodoxna-cirkev-ziskala-nezavislost-na-moskve/
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/spojeny-staty-planovali-degradovat-status-diplomatov-europskej-unie/
https://euractiv.sk/section/vonkajsie-vztahy/news/spojeny-staty-planovali-degradovat-status-diplomatov-europskej-unie/
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hodnutie pozdržal, v prvých týždňoch 
nového roka bude atmosféra naprieč 
Atlantikom horúcejšia, ako by si to 
zimné obdobie vyžadovalo.

Nepríjemných tém medzi EÚ a USA 
ako klimatické dohody, clá na oceľ, 
dovoz plynu, iránska jadrová dohoda, 
konflikt medzi Palestínčanmi a Izrae-
lom, či pohľady na Sýriu a  Saudskú 
Arábiu, pribúda. Nekompromisnosť 
v  rozhodnutiach ale naznačuje, že 
k približovaniu tak skoro nedôjde.

Napriek tomu, že americkí diplo-
mati presviedčajú svojich náprotivkov 
o tom, že Spojené štáty a ich adminis-
tratíva nie sú iba Donald Trump, stále 
častejšie vidno opak. Zahraničnopo-
litickí analytici predpokladajú, že po 
odstúpení ministra zahraničných vecí 
Jamesa Mattisa prejdú otázky vonkaj-
ších vzťahov Spojených štátov plne do 
rúk prezidenta. Vzhľadom na to, že na 
domácej politickej scéne hrozí bloko-
vanie legislatívy, nakoľko je americký 
Kongres politicky rozdelený, Trumpov 
záujem o  zahraničnopolitické témy 
bude v roku 2019 rásť ešte viac.

V  novom roku budú americkí vo-
jaci postupne opúšťať Sýriu, no dá sa 
očakávať, že podobne rázne rozhodnu-
tie urobí prezident aj v  prípade Afga-
nistanu a vojakov rovnako stiahne. Aj 
v tomto prípade udalosti zblízka sledu-
jú partneri v NATO.

V  Spojených štátoch bude postup-
ne štartovať aj predvolebná kampaň 
pred prezidentskými voľbami v  roku 
2020, čo môže najmä voličov ešte viac 
polarizovať.

Európska únia si podobne ako 
v roku 2018 bude čoraz intenzívnejšie 
všímať aj narastajúci vplyv Číny v Eu-
rópe, ale aj v jej susedstve. Peking do-
konca vidí príležitosť v  obnove Sýrie: 
už teraz rokuje s Líbyjčanmi o tom, ako 
by sa ich prístav Tripolis dal komerčne 
využiť ako stredisko materiálov naprí-
klad pre stavebné spoločnosti.

Hoci je krajina zaujatá najmä ob-
chodnou vojnou so Spojenými štátmi, 
v  budovaní a  militarizovaní umelých 
ostrovov v  Juhočínskom mori bude 
v tichosti pokračovať. No nebude mať 
dôvod provokovať Washington ešte 
intenzívnejšie.

Európska únia je najväčším čín-
skym obchodným partnerom ostat-
ných 14 rokov. Predstavy o  budúcej 
spolupráci zverejnila Čína koncom mi-
nulého roka. Opäť je na prvom mieste 
obchod, no Peking má záujem spolu-
pracovať aj na témach ako fake news, 
či sloboda prejavu. Brusel vyzýva, aby 

sa spoločne postavili voči americkému 
unilateralizmu.

Európska únia si chce v tomto roku 
intenzívnejšie posvietiť na čínske in-
vestície a  priniesť novú legislatívu 
o zahraničných investíciách. Téma do-
dávok čínskych 5G technológií z Číny 
do Európy, bude rovnako v  centre 
mnohých debát o tom, ako spoluprácu 
nastaviť aj pre budúcnosť.

HORÚCE REGIÓNY
V  Sýrii bude Európska únia stále 

tlačiť na diplomatické riešenia. Je fak-
tom, že jej najvýznamnejší členovia 
ako Nemecko a najmä Francúzsko po-
nesú najvýraznejšie bremeno postup-
ného odchodu amerických jednotiek 
z  krajiny, a  to pre snahu balansovať 
mocenské pohnútky Moskvy, Ankary 
a Teheránu. Oni, ale aj ďalší (Saudská 
Arábia, Izrael, Čína, a  pod.) majú na 
rekonštrukcii Sýrie „post-ISIS“ zjavný 
záujem a v regióne sú najaktívnejší.

Odborníci pre Sýriu predbežne od-
hadujú štyri scenáre vývoja: krehký 
mier, reconquista, vojenské riadenie 
alebo zamrznutý konflikt.

V novom roku by sa do krajiny na-
vyše postupne mohli začať vracať prví 
utečenci. OSN hovorí už o 250 tisícoch. 
Ťažko odhadnuteľná ale bude situácia 
na severe krajiny v  súvislosti s  bojmi 
Kurdov a  Turkov, ale aj domáca poli-
tická scéna, kvôli príprave na voľby aj 
tvorbou novej ústavy, prípadne ďalšie-
mu prepájaniu kurdských jednotiek 
s  provládnymi sýrskymi jednotkami 
prezidenta Assada.

Brusel sa bude musieť vysporiadať 
aj s  ďalšou vráskou na čele v  regióne, 
ktorú mu robí Irán. Tlaku Spojených 
štátov zatiaľ partneri v nukleárnej do-
hode odolávajú, no najnovšie informá-
cie o európskych sankciách voči dvom 
osobám iránskej národnosti v  súvis-
losti s pokusmi o útoky na francúzskej 
a  dánskej pôde sú v  tomto kontexte 
znepokojujúce.

Európska únia bude chcieť nukle-
árnu dohodu udržať nažive aspoň na 
formálnej úrovni. V roku 2019 naplno 
spustí mechanizmus zablokovania, 
ktorým chce firmám, poškodeným 
americkými sankciami voči Iránu, vy-
plácať ušlé zisky v Spojených štátoch. 
Systém však nie je odskúšaný a  pr-
votné reakcie naň sú zatiaľ skeptické. 
Očakáva sa, že v Iráne ostane len mini-
málne množstvo európskych firiem. 
Donaldovi Trumpovi s  intenzívnou 
podporou Tel Avivu sa preto v  tomto 

roku pravdepodobne podarí donútiť 
Irán, aby obmedzil svoje aktivity v Je-
mene, Sýrii, Libanone a  ďalších čas-
tiach Blízkeho východu.

Saudská Arábia si na medziná-
rodnej scéne poškodila precízne budo-
vaný imidž najmä v  súvislosti s  vraž-
dou novinára Džamála Chášukdžího, 
ale aj kontroverzným zapojením vo 
vojne v  Jemene. Niektorí pozorovate-
lia odhadujú, že by Rijád mohol práve 
teraz a v snahe upraviť vzťahy s Bruse-
lom, ale aj s Washingtonom, začať na 
znak „pokánia“ s prepúšťaním niekoľ-
kých zadržiavaných ľudskoprávnych 
aktivistov.

Spoločné a  koordinované rozhod-
nutie o obmedzení dodávok zbraní pre 
Saudov zo strany členských štátov EÚ 
by bolo v tomto roku skôr prekvapujú-
ce.

Európska komisia plánuje pokra-
čovať v  aktivitách novej africko-eu-
rópskej aliancie pre udržateľné in-
vestície a  pracovné miesta. Pre tento 
účel rozpracuje a začne s implementá-
ciou takzvaného vonkajšieho investič-
ného plánu EÚ. Komisia odhaduje, že 
do roku 2020 bude schopná mobilizo-
vať investície vo výške až 44 miliárd 
eur.

NOVÉ OBZORY
Európska komisia sa ešte do konca 

svojho funkčného obdobia chce zame-
rať aj na rozširovanie vzťahov s Indiiu, 
Latinskou Amerikou a  Strednou 
Áziou. Práve najrýchlejšie rastúca 
ekonomika medzi najväčšími krajina-
mi na svete – India, očakáva v  tom-
to roku celoštátne voľby, v ktorých sa 
premiér Modi chce pokúsiť o  znovu-
zvolenie.

Parlamentné voľby budú v  roku 
2019 aj v Tunisku, na Filipínach, v Se-
vernej Kórei, v  Argentíne a  Izraeli. 
Noví prezidenti v  Mexiku a  Brazílii 
budú tiež v  hľadáčiku európskej dip-
lomacie, a to najmä kvôli rozširovaniu 
obchodných partnerstiev.

Európsky parlament bude ešte do 
konca svojho funkčného obdobia hla-
sovať o  obchodných dohodách prá-
ve s  Mexikom, ale aj so Singapurom 
a  Vietnamom. Oba ázijské štáty by 
s Úniou mali dospieť k dohodám o voľ-
nom obchode a o ochrane investícií. n

http://www.xinhuanet.com/english/2018-12/18/c_137681829.htm
https://www.dw.com/en/eu-sanctions-iran-over-thwarted-attacks-on-european-soil/a-46997245
https://www.dw.com/en/eu-sanctions-iran-over-thwarted-attacks-on-european-soil/a-46997245
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Č L Á N O K

Príde ďalšie leto, na ktoré  
sa Únia nepripravila reformou 

azylového systému
A u t o r :  Z u z a n a  G a b r i ž o v á  |  E U R A C T I V. s k

Konštantín Bauer: Utečenci (1927), Východoslovenská galéria, VSG 
[Webumenia.sk / Public domain]
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Eurovoľby budú aj o  tom, ako 
nenechať migráciu dominovať 
predvoleným kampaniam. V ob-

lasti spravodlivosti bude dôležitá prí-
prava európskej prokuratúry.

Fenomén migrácie zostáva aj 
v  roku 2019 mínovým poľom európ-
skej politiky. Nutnosť európskeho 
riešenia sa tým ale nezmenšuje, skôr 
naopak. Organizácia monitorujúca 
situáciu na Blízkom východe Middle 
East Institute hovorí, že nedostatok 
koherencie a  spoločného prístupu 
v  EÚ k  migrácii a  chýbajúca spolu-
práca s  USA vytvára predpoklady pre 
humanitárnu katastrofu v  roku 2019. 
Napriek niektorým klesajúcim číslam 
príchodov sa podľa „kríza nezastavila, 
len sa odložila na leto 2019.“

Podľa inštitútu, „tvrdý“ postoj nie-
ktorých európskych politikov voči 
migrácii počty príchodov pravdepo-
dobne výrazne nezníži, no bude pri-
spievať k napätiu a nízkej dôvere v EÚ. 
Legislatívne návrhy pre oblasť spoloč-
nej azylovej politiky (CEAS) sú tie, kde 
dohoda medzi členskými krajinami 
navzájom a členskými krajinami a Eu-
rópskym parlamentom zostáva „ná-
ročným procesom“.

Pri väčšine si Európsky parlament 
už svoju úlohu odviedol a schválil man-
dát pre rokovania s  členskými štátmi 
ešte v roku 2017. Tam však celá reforma 
už dva roky stojí. Európsky parlament 
je tiež toho názoru, že tieto legislatívne 
akty treba prerokovávať spolu, keďže 
na seba obsahovo nadväzujú a predsta-
vujú komplexnú reformu.

V prvej línii je reforma tzv. dublin-
ského systému, teda pravidiel, ktoré 
určujú, ktorý členský štát je zodpoved-
ný za posúdenia žiadosti o  medziná-
rodnú ochranu (štát prvého kontaktu, 
čo dnes v  praxi znamená prevažne 
Grécko, Malta, Taliansko a  Španiel-
sko).

Keďže systém nebol nastavaný na 
krízové scenáre, podstatou reformy 
je zakomponovať mechanizmus soli-
darity s férovejším zdieľaním žiadostí 
o  azyl, ako je tomu v  súčasnosti. Nu-
ansy návrhu a komponentu solidarity 
sa v  priebehu rokov menili, podstata 
zostala. Už šesť predsedníctiev Rady, 
vrátane toho slovenského, si na tom 
vylámalo zuby. Koniec minulého roka 
pod rakúskou taktovkou priniesol 
vágny plán vytvorenia kontrolných 
centier a  regionálnych vyloďovacích 

platforiem v  severnej Afrike. K  reali-
zácii sa zatiaľ z rôznych dôvodov nija-
ko neprikročilo.

V  tejto situácii časť politických síl 
a krajín v EÚ torpéduje snahy o mana-
žovanie migrácie na globálnej úrovni. 
Príkladom je odskakovanie od tzv. 
globálneho kompaktu OSN o migrácii, 
ktorý mimochodom iniciovali krajiny 
Únie a  mesiace presviedčali krajiny 
pôvodu a  tranzitu migračných tokov, 
aby na ňom spolupracovali.

Pri masívnej dezinformačnej kam-
pani proti paktu o  migrácii, od kto-
rého Slovensko na poslednú chvíľu 
odskočilo, už nezostala pozornosť 
a  energia na sabotovanie globálneho 
paktu OSN o utečencoch, sesterského 
medzinárodného dokumentu s užším 
záberom, ku ktorému sa Slovensko na 
Valnom zhromaždení OSN spolu so 
všetkými krajinami EÚ (okrem Ma-
ďarska) pridalo.

Teoretickou alternatívou k  súčas-
nej patovej situácii ohľadne reformy 
azylového systému v  EÚ by bolo, aby 
sa užšia skupina členských krajín do-
hodla na nejakej miere zdieľania bre-
mena medzi sebou. Ktoré krajiny by to 
mohli byť, celkom ilustratívne ukazu-
je aktuálna situácia, ktorej čelila Malta 
a kde si za mediácie Európskej komisie 
osem európskych krajín (Nemecko, 
Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, 
Luxembursko, Holandsko, Írsko a  je-
diná krajina na východe Rumunsko, 
ktorá práve drží predsedníctvo v Rade 
EÚ) dohodli, že si ad hoc prerozdelia 
180 ľudí z  300 osôb uviaznutých na 
mori a na Malte. Takýto scenár by mal 
pochopiteľne dôsledky pre fungovanie 
schengenského priestoru.

Prerozdeľovanie ale ani zďaleka 
nie je väčšou časťou reformy azylové-
ho systému. Rovnako podstatnou ak 
nie zásadnejšou je aj ďalšie zladenie 
azylového procesu v  EÚ – teda defi-
nície, kto sa na ochranu kvalifikuje, 
akou procedúrou sa k nej môže dostať 
a  v  akých podmienkach čaká na roz-
hodnutie vnútroštátnych orgánov.

Inštitucionálne reformu dopĺňa 
Eurodac, systém zberu a  porovnáva-
nia otlačkov postov žiadateľov o  me-
dzinárodnú ochranu, nová Európska 
agentúra pre azyl (EASO) a ďalšie po-
silnenie európskej pohraničnej a  po-
brežnej stráže (Frontex), o čom prekva-
pivo tiež nie je medzi štátmi dohoda, 
napriek tomu, ako často bola ochrana 
vonkajších hraníc do roku 2015 spo-
mínaná ako absolútna priorita.

V  balíku je aj európsky rámec pre 
program presídľovania (dobrovoľné, 
priamo z  tretích krajín, teda legálne 
cesty príchodov), európsky zoznam 
tzv. bezpečných krajín a práca na zlep-
šení efektívnosti návratovej politiky. 
Hoci čiastočná dohoda na niekto-
rých veciach (okrem Dublinu) medzi 
členskými štátmi existuje, jednotlivé 
predsedníctva neboli v  stave ich po-
sunúť dopredu, práve kvôli ich previa-
zanosti.

Na celkovej situácii pravdepodob-
ne málo zmení aj to, že Európsky par-
lament tlačí na zavedenie európskych 
humanitárnych víz, ktoré by mohli 
ľudia v  prekérnej situácii využiť, aby 
sa na územie EÚ dostali legálne a tam 
požiadali o medzinárodnú ochranu.

EURÓPSKA PROKURATÚRA 
Druhou veľkou témou Únie v  ob-

lasti spravodlivosti a  vnútra je po-
stupné budovanie úradu európskeho 
prokurátora. Úrad ako taký nezačne 
pôsobiť skôr ako na konci roka 2020 
(možno neskôr), ale v roku 2019 sa ude-
jú dôležité medzikroky. Malo by pad-
núť rozhodnutie o  rozšírení mandátu 
prokuratúry popri finančných veciach 
na vyšetrovanie medzinárodného te-
rorizmu.

V marci sa vyberie šéf novej inšti-
túcie – hlavný európsky prokurátor 
alebo prokurátorka. Angažovaná vo 
výbere bude odborná komisia, Európ-
sky parlament aj členské štáty. Postup-
ne sa vytvorí aj kolégium európskych 
prokurátorov, ktorí budú pôsobiť na 
európskej úrovni z Luxemburgu. Tieto 
orgány si následne schválila pracovné 
postupy a  detaily fungovania nové-
ho orgánu. Na Slovensku sa v  tomto 
duchu bude pripravovať zmena trest-
ného poriadku a  schvaľovať sa bude 
novela zákona o prokurátoroch a práv-
nych čakateľoch prokuratúry a zákon, 
ktorý preberie smernicu o ochrane fi-
nančných záujmov únie.

Európska komisia chystá aj refor-
mu nariadenia o Európskej občianskej 
iniciatíve, čo je participatívny nástroj, 
cez ktorý môže jeden milión občanov 
EÚ navrhovať Európskej komisii novú 
legislatívu alebo zmenu tej existujú-
cej. Eurokomisia podľa pracovného 
programu plánuje tiež zverejniť ozná-
menie o tom, ako lepšie komunikovať 
o Európe, čo bude zrejme ďalšia v dlhej 
rade snáh zefektívniť PR stránku eu-
rópskej integrácie. n

https://www.mei.edu/publications/eu-policies-may-worsen-migration-crisis-2019-0
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630313/EPRS_BRI(2018)630313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630313/EPRS_BRI(2018)630313_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-reform-of-the-common-european-asylum-system-(ceas)
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Prípravy na odchod Spojeného 
kráľovstva z Európskej únie dali 
v minulom roku priestor na roz-

kvet nových nástrojov spoločnej eu-
rópskej obrany. Rok 2019 bude rokom, 
kedy by sa tieto nástroje mali začať 
plne implementovať.

V  oblasti zahraničnej a  bezpeč-
nostnej politiky dosiahla Únia v ostat-
ných dvoch rokoch viac, ako za dekády 
svojej existencie. No kým zvyšovanie 

rozpočtov na obranu, na ktorom trvá 
Washington v  rámci Severoatlan-
tickej aliancie spôsobuje v  mnohých 
krajinách rozhorčenie, viac peňazí do 
európskej obrany je medzi obyvateľmi 
prijímané pozitívnejšie.

Podobná logika platí aj naopak: 
ak európske krajiny investujú do ná-
kupu amerických systémov, Biely 
dom aktivity chváli. Akonáhle Brusel 
otvára debatu o „strategickej autonó-
mii“, ozývajú sa hlasy, upozorňujúce 
na duplikáciu európskych obranných 

štruktúr a NATO. Diskusií o tom, ako 
môže spoločná európska obrana efek-
tívne doplniť NATO, v roku 2019 s ná-
rastom projektov a plánov pribudne.

HLAVNÉ NÁSTROJE: EDF, 
PESCO A CARD
Po vzore aj tlaku Washingtonu na 

európske krajiny NATO budú teda aj 
v roku 2019 štáty navyšovať svoje ob-
ranné rozpočty. Európsky obranný 
fond (EDF) a Európsky program prie-

Č L Á N O K

S väčším balíkom peňazí  
pre spoločnú európsku obranu 

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

William Heath: Staroveký a moderný kopijník (1830) [Flickr]
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myselného rozvoja obrany (EDPIP) 
budú mať v tomto kontexte za cieľ pod-
poriť rast príjmov európskych firiem. 
EDF by mal vytvoriť stimuly, vrátane 
spolufinancovania pre členské štáty 
EÚ, aby pri získavaní obranných zaria-
dení a technológií medzi sebou spolu-
pracovali. EDPIP by mal podporovať 
výskum a vývoj v priemysle prostred-
níctvom grantov na výskum.

Úplný účinok tejto podpory však 
nebude ešte v  roku 2019 citeľný, na-
koľko EDF disponuje na roky 2017-
2019 čiastkou 90 miliónov eur. Až 
na roky 2019-2020 sa rozpočet navý-
ši na 500 miliónov eur. Následne by 
viacročný finančný rámec mal roz-
počty EDF a EDPIP ešte zvýšiť.

Návrh Európskej komisie rozšíriť 
rozpočet v rokoch 2021 až 2027 na 
13 miliárd eur podporili na konci no-
vembra 2018 aj europoslanci z Výboru 
pre priemysel, výskum a energetiku. 
Dôležité podľa nich bude, aby poslan-
ci a  následne aj ministri v  Rade EÚ 
v návrhu ponechali záruky o tom, že 
program bude poskytovať bonusy aj 
pre malé a stredné podniky. Celý Eu-
rópsky parlament bude o  veci disku-
tovať počas prvých mesiacov nového 
roka.

Ďalší z najvýraznejších nových ná-
strojov je Stála štruktúrovaná spo-
lupráca, známa pod skratkou PES-
CO. 25 štátov Európskej únie, ktoré na 
PESCO participujú potvrdilo, že za ne-
celý rok jeho existencie vzali európ-
sku spoluprácu v  obrannom sektore 
vážne. Počet konkrétnych projektov, 
ktoré v rámci tejto spolupráce pripra-
vujú, sa rozrástol na 34.  Na jar roku 
2019 by mali pribudnúť ďalšie.

Kritika najmä od členov NATO, 
ktorí nie sú súčasťou EÚ, sa zameria-
vala na európsky protekcionizmus 
nových aktivít.

Aký systém si ale Únia pri zapojení 
tretích krajín do projektov PESCO zvo-
lí sa má rozhodnúť už začiatkom roka. 
Podľa návrhu by najprv o  prizvanie 
tretieho štátu mal požiadať jeden zo 
zúčastnených štátov EÚ v konkrétnom 
projekte. Ak Rada prizvanie schváli, 
uzavrú sa „administratívne dojedna-
nia s  dotknutým tretím štátom“ tak, 
aby „rešpektovali postupy a  rozhodo-
vaciu autonómnosť Únie,“ píše sa v pre-
misách rozhodnutia Rady o nadviazaní 
stálej štruktúrovanej spolupráce.

V tomto kontexte bude dôležitá aj 
pozícia odchádzajúceho Spojeného 
kráľovstva a  formy, v  akej sa do eu-
rópskych projektov zapojí.

Systém Koordinovaného výroč-
ného prieskumu o  obrane (CARD), 
ďalšieho nového nástroja SBOP, prej-
de po skúšobných kolách v roku 2019 
prvým úplným cyklom. Európska 
obranná agentúra prostredníctvom 
neho detailne rozanalyzuje nedo-
statky súčasných kapacít členských 
štátov, plány verejného obstarávania 
a priority. Výsledky by mali byť k dis-
pozícii budúci rok.

Optimizmus voči spolupráci v spo-
ločnej európskej obrane nie je všeobec-
ný. Stále nové aktivity v rámci Macro-
novho formátu Európskej intervenč-
nej iniciatívy desiatich krajín Únie 
(bez Slovenska) môžu ambiciózne plá-
ny naozajstnej spoločnej obrany v no-
vom roku spomaliť. Členom EII sa mi-
nulý rok stalo aj Spojené kráľovstvo.

Práve v obrane je možné intenzívne 
sledovať budovanie známeho tretieho 
scenára vo vývoji budúcej Európy: Tí 
ktorí chcú robiť viac, robia.

Špeciálny dôraz chce na strategic-
ké partnerstvo EÚ a  NATO klásť vo 
svojich aktivitách rumunské predsed-
níctvo v  Rade EÚ. Severoatlantická 
aliancia v tomto roku oslávi 70. výro-
čie vzniku.

Po turbulentnom období sa však 
chystá nielen na oslavy, ale aj na roz-
širovanie. Po tom, ako sa do Aliancie 
zapojila Čierna Hora, má dvadsaťde-
viatka záujem o ďalších balkánskych 
členov. Macedónsko by mohlo prí-
stupový protokol podpísať už začiat-
kom roka. Nasledovať by mala Bosna 
a Hercegovina.

NOVÉ STRATEGICKÉ 
OBZORY
Po hybridných a  kybernetických 

hrozbách v  novom roku naberú stra-
tegický význam aj hrozby rozširova-
nia oblastí, kde sa budú boje medzi 
mocnosťami odohrávať

Geostrategický význam Arktídy 
rastie s  každým centimetrom rozto-
peného ľadu. A uvedomujú si to aj naj-
väčšie armády sveta. Najrozsiahlejšie 
cvičenie v  rámci NATO počas minu-
lého roka sa uskutočnilo v  novembri 
v ľadových podmienkach Nórska.

Podľa ruského ministra obrany 
Sergeja Šojgua plánuje Moskva v roku 
2019 dokončiť arktickú infraštruktúru 
vrátane leteckých radarových jedno-
tiek na ostrovoch Stredny a  Wrangel, 
a  na Myse Schmidta. Čína je procese 
objavovania možností v Grónsku.

Priestor vojenských stretov by sa 
však mohol rozšíriť ešte ďalej. Spoje-

né štáty svoje vesmírne plány avizo-
vali vo viacerých stratégiách minulý 
rok. Stavať chcú na existujúcich prv-
koch vlastnej armády. Po tom, ako 
zriadia Agentúru pre rozvoj vesmír-
neho programu a  transformujú exis-
tujúce Vesmírne a  raketové centrum 
sa začne s prípravou vesmírnych ope-
račných síl. K  dispozícii by mali byť 
v roku 2020.

Rusko sa už roky snaží, aby sa kraji-
ny na pôde OSN zaviazali k podpísaniu 
dohody o zákaze umiestňovania zbra-
ní vo vesmíre. Washington aj európ-
ske krajiny dohodu odmietajú s  tým, 
že nedostatočne definuje vesmírne 
zbrane a  zároveň ignoruje systémy, 
ktoré Rusko a Čína, ktorá pakt podpo-
ruje, už na zemskom povrchu s  mož-
nosťou vyslania do vesmíru majú.

Kým Spojené štáty dnes od svo-
jich vzdušných síl vesmírne obran-
né programy osamostatňuje, Rusko 
v roku 2015 urobilo opak. Ruské letec-
ké sily dnes tvoria tri zložky, kombi-
nujúce prvky kozmických síl, vzduš-
ných síl, ako aj vzdušných a  protira-
ketových síl.

Európska únia zatiaľ vo vesmíre 
plánuje pokrok skôr v  oblasti výsku-
mu a vedy. Pripravuje nový vesmírny 
program, ktorý by zastrešoval všetky 
aktivity bloku v tejto oblasti. Predsta-
viť by ho koncom roka mala Európska 
vesmírna agentúra (ESA). n

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017D2315
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Európa dokončí nové reaktory, 
Nord Streamu 2 sa prispôsobí
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V Európskej únii vstúpi do pre-
vádzky prvá nová atómka po 12 
rokoch – na Slovensku. Stavba 

Nord Streamu 2 pokračuje, riziká pre 
Európu sa však znížia. Európska legis-
latíva sa premietne do obnoviteľnejšej 
a účinnejšej slovenskej energetiky.

Začínajúce rumunské predsed-
níctvo v Rade EÚ sa o energetike ne-
zmieňuje medzi svojimi prioritami 
ani jedným slovom.

Nie je to úplne prekvapujúce. 
V  roku 2018 sa Európska komisia, 
parlament a  Rada EÚ dohodli na ko-
nečnom znení ôsmich legislatívnych 
návrhov z  balíčka Čistá energia pre 
všetkých Európanov. Konkrétne ide 
o nariadenie a smernicu o trhu s elek-
trinou, ďalej o  smernice o  obnoviteľ-
ných zdrojoch, energetickej účinnosti 
a  o  energetickej hospodárnosti bu-
dov, a napokon o nariadenia o spravo-
vaní energetickej únie, pripravenosti 
na riziká a o Agentúre pre spoluprácu 
regulačných orgánov v  oblasti ener-
getiky. Európska únia tak výrazne po-
kročila v budovaní energetickej únie.

V rokoch 2019 a 2020 čaká členské 
štáty vrátane Slovenska transpozícia 
smerníc z  tohto balíčka. Až do jese-
ne 2019 ustane nápor európskych le-
gislatívnych diskusií, v  máji sú totiž 
eurovoľby a po nich sa bude formovať 
nová Európska komisia.

To však neznamená, že diskusie 
o regulovaní európskej energetiky sa 
skončili. Rumunské predsedníctvo 
bude polroka hľadať kompromis me-
dzi členskými štátmi a  s  ďalšími eu-
rópskymi inštitúciami o energetickej 
legislatíve so silným politickým roz-
merom. Rada EÚ sa stále nedohodla 
na návrhoch Európskej komisie s cie-
ľom podriadiť plynovod Nord Stream 
2 európskym pravidlám. Európska 
komisia bude mať zase za úlohu do-
viesť Rusov a  Ukrajincov k  dohode 
na novej zmluve o preprave zemného 
plynu po roku 2019. Medzitým bude 
pokračovať aj stavba plynovodov 
s  cieľom zvýšiť diverzifikáciu dodá-
vok do Európy vrátane jej východnej 
časti.

V jadrovej energetike budú v roku 
2019 pokračovať práce na reaktoroch 
III. generácie vo Francúzsku a Fínsku, 
dokončenia by sa mal dočkať aspoň 
ich zaostalejší bratranec na Sloven-
sku – tretí reaktor v  Mochovicach. 
Na cestu do jadrového klubu nastúpi 
Poľsko, ktoré začne hľadať dodávateľa 

pre svoju prvú atómku. Zásadné roz-
hodnutie pre európsku jadrovú ener-
getiku možno príde z  Luxemburgu – 
Súdny dvor Európskej únie rozhodne 
o  rakúskej sťažnosti na nový maďar-
ský projekt Paks 2.

OBNOVITEĽNEJŠIA 
A ÚČINNEJŠIA 
ENERGETIKA
Podľa európskej legislatívy má 

Slovensko do roku 2020 dosiahnuť 
14-percentný podiel obnoviteľných 
zdrojov na konečnej hrubej spotrebe 
energie. Európska environmentál-
na agentúra odhadla, že tento podiel 
dosiahol 11,8 percenta v roku 2017. Už 
druhý rok po sebe tak podiel obnovi-
teľných zdrojov na Slovensku klesol.

Ich potenciál má od roku 2019 
uvoľniť nový zákon o  obnoviteľnej 
energii schválený vlani. Hlavnou no-
vinkou je prechod od výkupných cien 
k aukciám v prípade nových zdrojov. 
„Pre nové väčšie výkony nad 500 kW 
sa podľa nových pravidiel zavedie 
aukcia, kde si štát vyberie zariadenie 
pre výrobu elektriny z OZE, ktoré pod-
porí. Konečná cena bude výsledkom 
súťaže,“ vysvetlil nový systém pred-
kladateľ – ministerstvo hospodár-
stva. Aukcie majú byť na rozdiel od 
výkupných cien nákladovo efektív-
nejším budovaním kapacít a umožniť 
tak zrušenie stop stavu trvajúceho od 
roku 2013. Už tento rok možno uká-
že, kde, za koľko a v akom objeme sa 
budú nové obnoviteľné zdroje stavať.

Podľa opozície si však minister-
stvo prisvojilo príliš veľa právomocí. 
„Nevieme, čo sa má súťažiť, v  akom 
objeme a za akých podmienok,“ upo-
zorňoval Karol Galek (SaS). V zákone 
vidí „tunel“, ktorý umožní ďalší rast 
cien elektriny. Jeho pozmeňovacie 
návrhy k  zákonu vládna väčšina od-
mietla.

Skúsenosti s  aukciami, ktoré pri-
nesie rok 2019, bude možné zužit-
kovať v  ďalšej novele. Či už je to pre 
energetický sektor dobré alebo zlé, 
Slovensko bude musieť tento alebo 
budúci rok opäť novelizovať zákon 
o  zelenej energii, aby transponova-
lo európsku smernicu. Tá má za cieľ 
dosiahnuť do roku 2030 celoeuróp-
sky podiel obnoviteľných zdrojov na 
úrovni 32 percent.

V  roku 2019 by mali byť transpo-
nované aj ďalšie dve nové európske 
smernice – o  energetickej účinnos-
ti a  energetickej hospodárnosti 

budov. Podľa plánu legislatívnych 
úloh vlády na rok 2019 by mali mi-
nisterstvo dopravy a  hospodárstva 
predložiť príslušný zákon v  máji. 
Podľa európskej legislatívy sa musí 
energetická efektívnosť do roku 2030 
zvýšiť o 32,5 percenta. Nové a výrazne 
rekonštruované budovy s viac ako de-
siatimi parkovacími miestami budú 
musieť mať aspoň jednu nabíjačku 
na elektromobil. Ako presne to bude 
vyzerať na Slovensku, ukáže v  máji 
novela zákona.

MENŠIE RIZIKÁ OD NORD 
STREAMU 2
Plynovod, ktorý má zdvojnásobiť 

prepravnú kapacitu na priamej trase 
medzi Ruskom a Nemeckom, sa bude 
v  roku 2019 ďalej stavať. Dokončenie 
je naplánované na koniec roka, môže 
sa však oddialiť pod tlakom národnej 
a európskej regulácie. Navyše sa zní-
žili šance na naplnenie jeho pôvodné-
ho cieľa – obísť Ukrajinu a vyhnúť sa 
európskej regulácii. To je dobrá sprá-
va aj pre Slovensko a  Poľsko, ktoré 
Nord Stream 2 tiež odchádza.

Ruský projekt stále nezískal po-
sledné národné povolenie na stav-
bu – od Dánska. Buď mu ho krajina 
udelí alebo pôjde plynovod alterna-
tívnou trasou, čakanie či zmena však 
môžu spôsobiť spomalenie výstavby. 
Posledné slovo nepovedalo ani Poľ-
sko, ktorého protimonopolný úrad 
začal vyšetrovať spoluprácu zápa-
doeurópskych firiem s  Gazpromom 
ako podozrenie z  ohrozenia domácej 
hospodárskej súťaže. Na národnej ša-
chovici sa môže posunúť aj nemecká 
figúrka – od konflitku v  Kerčskom 
prielive silnejú vo vládnej koalícii 
hlasy volajúce po stiahnutí politickej 
podpory pre Nord Stream 2.

Európsky parlament odsúdil Nord 
Stream 2 naposledy v  decembri ako 
hrozbu pre Ukrajinu aj Úniu. Európ-
ska komisia však vkladá nádeje naj-
mä do rumunského predsedníctva. 
V Rade EÚ totiž čakajú na schválenie 
dva jej návrhy na zníženie rizík vyplý-
vajúcich z  Nord Stramu 2. Prvým je 
smernica o plyne, ktorá by naňho uva-
lila európske pravidlá hospodárskej 
súťaže a  obmedzila tok ruského ply-
nu, ktorý má dnes v Únii dominantnú 
pozíciu. Druhým návrhom Komisie je 
mandát pre priame rokovania o  ply-
novode medzi ňou a  ruskou vládou. 
Rokovania medzi členskými štátmi 
však počas posledného, rakúskeho 
predsedníctva stagnovali. Dôvod je 

https://www.romania2019.eu/priorities/
https://www.eea.europa.eu/publications/renewable-energy-in-europe-2018
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/822
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pochopiteľný – rakúska OMV sa na 
Nord Streame 2 podieľa. Program sú-
časného predsedníctva, ktorý má byť 
zverejnený 15. januára, napovie, ako 
veľmi na tejto silne politickej téme 
záleží Rumunom.

Šance, že plyn bude z  Ruska do 
Únie aj naďalej prúdiť cez Ukrajinu, 
však každopádne rastú. Za zachova-
nie ukrajinského tranzitu sa vyslo-
vilo Nemecko, za istých podmienok 
ho pripustilo aj Rusko. Medzi tie pod-
mienky patrí aj cena a  kvalita ukra-
jinských prepravných služieb. Preto 
Európska komisia tlačí na unbundling 
Naftogazu, ktorá by mala spolu s do-
zorom západných firiem a  výhodnej-
šou cenovou ponukou pre Gazprom 
pomôcť obnoviť dôveru medzi Ukra-
jinou a Ruskom. Rozhodujúcim bude 
práve tento rok – v  decembri totiž 
vyprší zmluva medzi Gazpromom 
a  Naftogazom. Dohodu na novej sa 
snaží sprostredkovať práve Európska 
komisia. Hrozba, že Nord Stream 2 
sa ako alternatívnu trasu nepodarí 
spustiť do konca roka znamená v ro-
kovaniach výhodu pre ukrajinskú 
stranu.

V  roku 2019 bude pokračovať vý-
stavba Transjadranského plynovo-
du, ktorý má od nasledujúceho roku 
priviesť do Únie po prvýkrát kaspický 
plyn. Pre Slovensko sú dôležitejšie 
práce na plynovom prepojení s Poľ-
skom, ktoré by mu mal od roku 2021 
otvoriť cestu k  potenciálnym dodáv-
kam skvapalneného zemného plynu 
z poľského terminálu Świnoujście.

PRVÁ NOVÁ ATÓMKA  
PO 12 ROKOCH
V  decembri 2018 vstúpil do plnej 

komerčnej prevádzky prvý z  dvoch 
reaktorov III. generácie EPR s kapaci-
tou 1 750 MW v Taišane na juhu Číny. 
Pre Európu je to dôkaz, že francúzska 
technológia EPR môže fungovať. Na-
sadená má byť vo francúzskom Fla-
manville, vo fínskom Olkiluoto a brit-
skom Hinkley Point.

Reaktory vo Francúzsku a  Fín-
sku sú už takmer hotové, ich spuste-
nie sa však neustále posúva. V  roku 
2018 boli ohlásené nové termíny ko-
merčnej prevádzky, ktoré tentoraz 
spadajú na prelom rokov 2019 a 2020. 
Reaktory v Číne začali pritom Francú-
zi stavať neskôr ako tie doma a vo Fín-
sku. Teraz tvrdia, že stavba v Taišane 
bola rýchlejšia vďaka ponaučeniam 
z  Flamanville a  Olkiluoto a  zrelosti 
čínskeho trhu, kde reaktory rastú ako 
huby po daždi. EPR vo Francúzsku 
bude podľa PRIS prvým reaktorom 
zapojeným do siete v západnej Európe 
po 20 rokoch. V roku 1999 vstúpil do 
prevádzky francúzsky Civaux 2.

Prvý nový reaktor v  Európskej 
únii v roku 2019 bude pravdepodobne 
spustený v  slovenských Mochov-
ciach. Z  údajov PRIS vyplýva, že to 
bude prvá nová atómka v Únii od roku 
2007, keď bola v Rumunsku zapojená 
Cernavoda 2. Pri júlovej návšteve pre-
miéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) 
v  Mochovciach bol pre tretí blok avi-
zovaný termín druhý kvartál 2019. 
Štvrtý blok by mal byť spustený o rok 

neskôr. Podobne ako v prípade EPR, aj 
stavba Mochoviec 3 a 4 s ruskou tech-
nológiou sa predražuje a  naťahuje. 
Oba majú kapacitu 471 MW a pokryjú 
spolu štvrtinu spotreby elektriny na 
Slovensku. Už tento rok by sa preto 
Slovensko mohlo stať čistým vývoz-
com elektriny.

Vysoký podiel spaľovaného uhlia 
chce sčasti nahradiť jadrovou ener-
giou Poľsko. Jeho vláda to oznámila 
v  novembri 2018, tender začne pri-
pravovať v roku 2019. Poradiť sa chce 
s  Francúzskom, Spojenými štátmi, 
Japonskom a  Južnou Kóreou, teda so 
všetkými technologickými lídrami 
s  výnimkou Ruska. Prvá nová atóm-
ka s kapactiou 1 000 – 1 500 MW má 
vstúpiť do prevádzky v roku 2033, ďal-
šie rozširovanie jadrových kapacít až 
na 6 000 – 9000 MW má pokračovať 
do roku 2043. Najväčší obhajca jad-
rovej energie v  Únii, Vyšehradská 
skupina, sa tak v tomto roku posilní. 
Dôležité to bude v  súvislosti s  pripo-
mienkovaním návrhu európskej kli-
matickej stratégie s  výhľadom do 
roku 2050, ktorý predložila Európska 
komisia.

Radosť môže zástancom jadra 
a zvlášť V4 pokaziť rozhodnutie Súd-
neho dvoru EÚ. Rakúsko totiž pred ro-
kom zažalovalo Maďarsko pre výstav-
bu novej atómky Paks 2. Štátna pomoc 
podľa Viedne nie je v súlade s záujma-
mi Európskej únie a zmluvou o Eurato-
me, ktorou ich Budapešť ospravedlňu-
je. Stavbu dvoch blokov s kapacitou po 1 
200 MW financuje ruská vláda, dokon-
čená by mala byť v roku 2026. n

https://pris.iaea.org/PRIS/home.aspx
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Ukáže sa cena boja  
proti plastom a emisiám
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Zolo Palugyay: Dievča v bielom s továrenskými komínmi a s kvetmi 
(1932), SNG [Webumenia.sk]
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Na základe novej európskej 
legislatívy sa členské štáty 
vrátane Slovenska púšťajú do 

zápasu so špinavým ovzduším, plas-
tovým odpadom a  emisiami sklení-
kových plynov. Ten budú sprevádzať 
vyššie ceny výrobkov a  energií, ale aj 
väčší dôraz na elektromobilitu.

Životné prostredie a  klíma patria  
spolu s  energetikou k  tým oblastiam 
európskej politiky, o  ktorej sa nastu-
pujúce rumunské predsedníctvo ne-
zmieňuje medzi svojimi politickými 
prioritami ani slovom. Napriek tomu 
sa v  Bruseli za pol roka nevyhne dis-
kusiám o  emisných limitoch pre ťaž-
kú nákladnú dopravu, o  dlhodobej 
klimatickej a  energetickej stratégii 
Európskej únie či o  spoločnej pozí-
cii členských štátov na klimatických 
summitoch.

Voľby do Európskeho parlamentu 
pribrzdia v roku 2009 práce na novej 
európskej legislatíve. To neplatí pre 
vývoj trhu s emisnými povolenkami, 
nízkoemisnými osobnými autami, na 
ktorých sa nová legislatíva začne pre-
javovať, či pre dokončovacie práce na 
národných energetických a klimatic-
kých stratégiách.

Slovenskí zákonodarcovia budú 
v  tomto roku diskutovať o  viacerých 
plánoch a zákonoch iniciovaných z eu-
rópskej úrovne. Patria medzi ne straté-
gia a zákon o ovzduší, plán o podpore 
elektromobility,  zákon o  zálohovaní 
plastových fliaš a plechoviek, opätov-
ná novelizácia zákona o  odpade, zá-
kon o emisných kvótach, ako aj štúdia 
nízkouhlíkovej ekonomiky.

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE 
A DOPRAVA
V  Únii zomiera predčasne pre 

znečistené ovzdušie 400 tisíc ľudí 
ročne. Na Slovensku je to päťtisíc ľudí 
ročne, pričom hlavným dôvodom je 
vykurovanie.

Potvrdzuje to aj Akčný plán pre 
životné prostredie a  zdravie obyva-
teľov Slovenskej republiky, ktoré na 
svojom prvom januárovom zasadnutí 
schválila vláda. „Ako vyplynulo zo 
Správy Európskej environmentálnej 
agentúry za rok 2017, vystavenie oby-
vateľov expozícii PM2,5, NO2 a  O3 spô-
sobilo v  Slovenskej republike 5420 
predčasných úmrtí v roku 2014, z toho 
najviac bolo zapríčinených vystave-
niu sa jemným prachovým časticiam 

(PM2,5),“ píše sa v pláne. Správa o sta-
ve životného prostredia v  Slovenskej 
republike za rok 2017, ktorú minulý 
mesiac zverejnilo ministerstvo ži-
votného prostredia, konštatuje, že 
v  roku 2016 pochádzalo 86 percent 
prachových častíc z domácností, teda 
z  vykurovania. Doprava sa nich po-
dieľa len necelými 5 percentami. Hoci 
žalobe zo strany Európskej komisie 
pre porušovanie smernice o kvalite 
vzduchu sa Slovensko vyhlo, právne 
konanie voči nemu pre jej porušenie 
bude pokračovať aj v roku 2019.

Minister László Sólymos (Most-
Híd) v  správe svojho rezortu avizuje 
Stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá 
má riešiť práve problém jemných pra-
chových častíc. V  máji 2019 by malo 
ministerstvo predložiť aj nový zákon 
o  ovzduší. „Dôvodom predloženia 
návrhu zákona je potreba zadefino-
vania kompetencií pre samosprávu 
v  kvalite ovzdušia a  úprava vyplý-
vajúca z  aplikácie platného znenia 
zákona v  praxi,“ uvádza legislatívny 
plán vlády. Jedným z  konkrétnych 
predložených opatrení môže byť aj 
kotlíková dotácia. „Kotlíková dotá-
cia môže byť prvým nástrojom, aby 
sa ľudia dostali od zastaralých systé-
mov vykurovania k nízkouhlíkovým 
alebo bezemisným,“ avizoval štátny 
tajomník envirorezortu Norbert Ku-
rilla (nom. Most-Híd) na decembrovej 
konferencii EURACTIV.sk. Spresnil, 
že spolufinancovanie zo strany štátu 
môže dosiahnuť až 90 percent ceny 
nových kotlov.

V  oblasti cestnej dopravy, ktorá 
svojou závislosťou na rope nepriaz-
nivo vplýva na ovzdušie aj klímu sa 
európske inštitúcie dohodli vlani na 
viacerých opatreniach. Emisie skle-
níkových plynov sa musia u  nových 
osobných vozidiel medzi rokmi 2021 
a  2030 znížiť o  37,5 percenta, u  ľah-
kých úžitkových vozidiel o 31 percent. 
Európski zákonodarcovia ešte stále 
rokujú o emisiách ťažkých náklad-
ných vozidiel, pre ktoré momentálne 
žiadne emisie neplatia. Rumunské 
predsedníctvo chce za pol roka podľa 
svojho programu rokovania s  Európ-
skou komisiou a parlamentnom „do-
končiť“. Rada EÚ sa počas rakúskeho 
predsedníctva dohodla na 30-per-
centnom znížení emisií nových 
vozidiel do roku 2030 v  porovnaní 
s  rokom 2019. Slovensko je s  touto 
úrovňou spokojné, europoslanci však 
žiadajú viac – 35-percentné zníženie 
medzi rokmi 2021 a 2030.

Ako nedávno uviedol Zväz auto-
mobilového priemyslu SR, schvále-
ná európska legislatíva pre osobné 
vozidlá v  praxi znamená, že v  roku 
2030 bude na Slovensku 30 per-
cent novopredaných áut bezemis-
ných, veľmi pravdepodobne elektric-
kých. V prepočte na dnešný predaj by 
to bolo asi 30 tisíc vozidiel. Slovensko 
si pred dvoma rokmi stanovilo, že do 
roku 2030 chce mať na cestách celko-
vo 35 tisíc elektromobilov. Európsky 
cieľ je oveľa ambicióznejší, keďže pri-
bližne tento počet sa má podľa neho 
predávať ročne, takže – za predpokla-
du postupného nábehu – by mala byť 
celá slovenská flotila elektromobilov 
v roku 2030 niekoľkonásobne väčšia.

S  cieľom naplniť slovenský cieľ 
predložilo vlani v  novembri minis-
terstvo hospodárstva plán pre pod-
poru elektromobility. Rok 2019 
bude rokom diskusie o  ňom, možno 
aj rokom jeho schválenia. Závisieť to 
bude najmä od ministerstva financií. 
Plán totiž popri špeciálnych (autobu-
sových) jazdných pruhoch a  ŠPZ pre 
elektromobily, počíta aj s 5 miliónmi 
eur na ďalšiu dotačnú schému na ná-
kup vozidiel, 1 miliónom na stavbu 
nabíjačiek a 30 tisícami na informač-
nú kampaň. Tieto a  ďalšie opatrenia 
by sa pritom mali začať realizovať už 
v tomto roku.

BOJ PROTI PLASTU 
A ZÁLOHOVANIE
Podľa najnovších štatistík si Slo-

vensko v manažmente odpadu opäť 
polepšilo, stále však zostáva v  rámci 
Únie na spodných priečkach. Údaje, 
ktoré Eurostat zverejnil v  januári, 
ukazujú, že v  roku 2017 sa na Slo-
vensku recyklovalo 29,8 percenta 
komunálneho odpadu. V  prechá-
dzajúcom roku to bolo 23 percent. 
Horšie dopadli len Cyprus, Estónsko, 
Chorvátsko, Malta, Portugalsko a Ru-
munsko (hoci údaje za niektoré člen-
ské štáty ešte chýbajú). Priemer eu-
rópskej dvadsaťsedmičky bol v  roku 
2017 46,6 percenta, v roku 2016 to bolo 
46,2 percenta.

Európska legislatíva o  jednorazo-
vých plastoch a  plastových obaloch 
bola takisto schválená už vlani. Prá-
ve na ňu sa slovenské ministerstvo 
životného prostredia odvoláva pri 
zavádzaní zálohovania plastových 
fliaš a plechoviek. Záloha za nádobu 
z plastu má byť podľa práve navrhnu-
tého zákona 12 centov, v prípade kovu 

https://www.romania2019.eu/priorities/
https://www.romania2019.eu/priorities/
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=28031
http://www.minzp.sk/spravy/2018/december/sprava-stave-zivotneho-prostredia-emisie-sklenikovych-plynov-dlhodobo-klesaju-vyzvou-je-cistejsia-doprava-ci-kurenie-doma.html
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-822
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-822
https://www.romania2019.eu/wp-content/uploads/2017/11/en_rogramme_ropres2019.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=sdg_11_60
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je to 10 centov. Celkové investičné ná-
klady za zavedenie zálohovania od-
haduje envirorezort na 80 miliónov 
za 10 rokov. „Ak by sa plne premietli 
zvýšené náklady výrobcov do cien 
výrobkov, tak by to predstavovalo 
zvýšenie výdavkov približne o  dve 
eurá za rok na obyvateľa,“ konštatu-
je ministerstvo v  priloženej doložke 
vplyvov. Na Slovensku má byť zálo-
hovanie plne funkčné podľa návrhu 
zákona od roku 2022.

Diskusia na Slovensku však nebu-
de žiť len zákonom o zálohovaní plas-
tových fliaš a plechoviek, ale aj zálo-
hovaním tetrapakov. V  roku 2022 
chce mať ministerstvo pripravenú 
príslušnú analýzu a možno očakávať, 
že výrobcovia a  odpadári sa do dis-
kusie zapoja skôr ako v  prípade PET 
a plechoviek.

Na zmenu sa v roku 2019 bude kaž-
dopádne pripravovať celý odpadový 
systém. Dôkazom je aj legislatívny 
plán vlády, ktorý pod vplyvom eu-
rópskej legislatívy počíta s opätov-
nou novelizáciou odpadového zá-
kona. Nové znenie chce ministerstvo 
životného prostredia predložiť v  au-
guste. „Dôvodom (…) je transpozícia 
smerníc o  vozidlách po dobe život-
nosti, o  batériách a  akumulátoroch 
(…),o odpade z elektrických a elektro-
nických zariadení, o skládkach odpa-
dov, o odpade a o obaloch a odpadoch 
z obalov,“ píše sa vo vládnom pláne.

DLHODOBÉ KLIMATICKÉ 
PLÁNOVANIE
Vlaňajšia správa Európskej envi-

ronmentálnej agentúry konštatuje, 
že v  roku 2017 sa emisie skleníko-
vých plynov v  porovnaní s  rokom 
2016 zvýšili o 0,6 percenta. „Toto ob-

medzené zvýšenie znamená, že od EÚ 
možno stále očakávať dosiahnutie re-
dukčných cieľov do roku 2020, aj keď 
s menším rozdielom,“ píše sa v správe.  
Do roku 2020 sa Únia zaviazala znížiť 
svoje emisie o 20 percent v porovnaní 
s rokom 1990. Pre rok 2030 žiadny for-
málny záväzok nemá, splnenie vlani 
schválených cieľov pre obnoviteľné 
zdroje a energetickú efektívnosť však 
bude podľa Komisie znamenať 45-per-
centné zníženie. Vo svojej klimatickej 
stratégii z roku 2018 tiež Komisia po-
číta so znížením emisií do roku 2050 
o 80 percent a viac.

S ohľadom na klimatické ciele eu-
rópske inštitúcie už reformovali Sys-
tém EÚ pre obchodovanie s emisiami 
(ETS). Výsledkom je neustály rast 
cien povoleniek pre vypúšťanie emi-
sií skleníkových plynov. Tie zdražujú 
výrobu tepla a  elektriny z  ropných 
produktov, zemného plynu a  samo-
zrejme z  uhlia. Pred pár rokmi boli 
ceny povoleniek na úrovni 5 – 7 eur 
za tonu CO2, vlani sa zdvojnásobili na 
približne 20 eur. Analytici, ktorých 
v októbri 2018 oslovila agentúra Reu-
ters, predpokladajú v roku 2019 nárast 
na 23 eur a v roku 2020 na takmer 27 
eur. Počas vlaňajška sa pritom prog-
nózy na ďalšie roky zvyšovali. Ceny 
ropy, významný faktor pri celkovej 
energetickej cenotvorbe v  Európskej 
únii, pritom od roku 2016 tiež rastú 
pod vplyvom rôznych geopolitických 
vplyvov a  rastúcej svetovej ekono-
miky, teda z  dôvodov, ktoré nepomi-
nú pravdepodobne ani v  tomto roku. 
Tento mix preto obsahuje všetky in-
grediencie pre zvýšenie cien energií 
na veľkoobchodných trhoch, ktoré sa 
môže prejaviť aj v maloobchode.

Európska únia sa na energetickú 
transformáciu bude v  roku 2019 pri-

pravovať v  rámci pomocných fondov 
a  spravovania energetickej únie. Eu-
rópska komisia bude pripravovať mo-
dernizačný fond, ktoré krajinám ako 
Slovensko ponúknu financovanie ze-
lených projektov v hodnote niekoľko 
miliárd eur na členský štát. Ako chce 
tieto prostriedky čerpať Slovensko 
a  či využije aj derogačný mechaniz-
mus, by malo byť známe v  marci. 
Vtedy plánuje ministerstvo životné-
ho prostredia predložiť podľa legisla-
tívneho plánu vlády zákon o obcho-
dovaní s  emisnými kvótami, ktorý 
transponuje európsku reformu.

Do konca minulého roka mali 
členské štáty predložiť prvú verziu 
národných energetických a klima-
tických plánov s  výhľadom do roku 
2030. EURACTIV.com napísal, že 
sedem štátov vrátane Česka, Maďar-
ska či Španielska tento termín nedo-
držalo. Slovensko medzi ne nepatrí, 
verejnosť však jeho predbežný plán 
nepozná. Tento rok budú štáty spolu 
s bruselskými úradníkmi pripravovať 
konečné verzie energeticko-klimatic-
kých plánov. Slovenský plán bude ur-
čite vychádzať aj zo štúdie nízkouh-
líkovej ekonomiky, ktorá by takisto 
mala byť predstavená už tento rok.

Európa a  Slovensko sa svojimi 
ambicióznymi klimatickými plánmi 
budú chcieť pochváliť na klimatic-
kých summitoch. Keďže na COP24 
v  Katoviciach nedosiahli krajiny do-
hodu na viacerých bodoch vrátane 
dlhodobého financovania rozvojo-
vých krajín, budú o  nich diskutovať 
na špeciálnom summite v  New Yor-
ku v  septembri. Pred tym sa stretnú 
na prípravnom stretnutí pre COP25 
v  júni v  Bonne, potom na samotnej 
COP25 v novembri v Čile. n

https://www.eea.europa.eu/highlights/increase-in-eu-greenhouse-gas/?utm_medium=email&utm_campaign=Increase%20in%20EU%20greenhouse%20gas%20emissions%20hampers%20progress%20towards%202030%20targets&utm_content=Increase%20in%20EU%20greenhouse%20gas%20emissions%20hampers%20progress%20towards%202030%20targets+CID_afd10675af5b9518fa90005210f9a057&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20more
https://uk.reuters.com/article/eu-carbon-poll/analysts-sharply-raise-eu-carbon-price-forecasts-after-market-surge-idUKL8N1WJ1FY
https://www.euractiv.com/section/climate-strategy-2050/news/seven-eu-nations-miss-climate-and-energy-plan-deadline/
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Smernica o  copyrighte, zlepšo-
vanie kyberbezpečnostných 
štandardov, rozvoj 5G sietí, či 

nepravdepodobné zavedenie celoe-
urópskej digitálnej dane: Únia chce 
v  novom roku dokončiť zjednotenie 
digitálneho trhu. Diskusiám o budúc-
nosti technologického vývoja budú ale 
dominovať otázky etiky.

Rok 2018 bol pre jednotný digi-
tálny trh v  Európskej únii pomer-
ne úspešný. Podarilo sa dotiahnuť 
témy ako zavedenie GDPR, ukončiť 
presmerovanie pri online nákupoch 
zo zahraničia, zlepšiť prístup k plate-
nému obsahu ako filmy, hry, či hudbe, 
zastropovať ceny zahraničných hovo-
rov a správ a (hoci na druhý pokus, ale 
predsa) rozdeliť aj prvé poukazy na 
WiFi na verejných miestach zdarma.

Z  30 legislatívnych iniciatív jed-

notného digitálneho trhu, ktoré chce 
Európska komisia do konca svojho 
mandátu dokončiť, ostáva ale ešte 12 
posledných. V  rýchlo sa transformu-
júcom digitálnom svete Únia nebude 
chcieť nič zameškať.

V  roku 2019 bude mať podľa Me-
dzinárodnej telekomunikačnej únie, 
agentúry OSN, prístup k  internetu 
už viac ako polovica sveta. Internet 
sa v tomto roku stane väčším ako te-
levízia. Používatelia pri ňom majú po 

Č L Á N O K

Digitálny trh v Únii porastie, 
potrápia ho otázky etiky  

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

Albert Robida: Noc v opere v roku 2000 (1882) [Wikimedia / Commons]
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prvýkrát v histórii stráviť viac času.
Technologické magazíny zase 

predpovedajú návrat skladacích tele-
fónov a  rozvoj najmä takých, kde sa 
zložiť dokáže aj samotná obrazovka. 
Predpokladaná globálna mobilná 
webová návštevnosť sa má rovnať 16 
exabajtom.

Dôležitým trendom, ktorý bude 
pokračovať v  roku 2019, sú kvantové 
výpočty na cloud-och. Aj vďaka nim 
totiž spoločnosti získavajú prístup 
k  systémom prostredníctvom inter-
netu.

Spoločným menovateľom zostá-
vajúcich európskych plánov v oblasti 
jednotného digitálneho trhu ale osta-
ne etika nových technológií.

AUTORSKÉ PRÁVA
Vyjednávanie o  legislatíve sa do 

svojej poslednej fázy dostalo v  prí-
pade autorskej smernice. Snahou 
iniciatívy je zabezpečiť, aby boli au-
tori tvorivého obsahu spravodlivo 
odmeňovaní. Celoeurópska legislatí-
va o  copyrighte sa naposledy menila 
v roku 2001 a nutnosť jej aktualizácie 
si uvedomujú všetky zainteresované 
strany.

Zhoda je v cieli, rozdielnosť v tom, 
ako by ho zainteresované strany 
chceli dosiahnuť. Zástancovia plá-
novanej legislatívy považujú navr-
hované opatrenia za spôsob ochrany 
budúcnosti kreatívneho priemyslu, 
zatiaľ čo oponenti tvrdia, že smerni-
ca vo forme, akú ju schválil Európ-
sky parlament, môže ohroziť slobodu 
internetu. Nariadenie o  autorských 
právach sa dotkne online správ, súk-
romia, kreatívneho priemyslu, či prí-
spevkov do internetových encyklo-
pédií nekomerčného charakteru, ako 
Wikipédia.

Už v januári budú diskusie pokra-
čovať a  celú legislatívu by malo do 
kompromisného záveru dotiahnuť 
rumunské predsedníctvo.

KYBERBEZPEČNOSŤ
Celosvetový objem kyberbezpeč-

nostného trhu dnes predstavuje 600 
miliárd eur. Navyše, v  nasledujúcich 
piatich rokoch bude rásť v  priemere 
o  17 percent, a  to z  hľadiska predaja, 
počtu spoločností, ale aj zamestna-
nosti. Aj v  novom roku budú preto 
európske inštitúcie pokračovať v ďal-
ších krokoch, ktoré majú naplniť 
cieľ z  digitálneho summitu v  Talline 

z  roku 2017: vytvoriť z  Únie do roku 
2025 globálneho lídra v kyberbezpeč-
nosti.

Začiatkom decembra minulé-
ho roka sa našla politická zhoda pre 
nariadenie, ktoré má zaviesť rámec 
pre certifikáciu kybernetickej bez-
pečnosti a  zároveň posilniť význam 
Agentúry pre kybernetickú bezpeč-
nosť (ENISA). Nariadenie by mohlo 
byť v  europarlamente schválené ešte 
pred jeho rozpustením.

Niekoľko europoslancov žiadalo 
ešte na jar minulého roka o rýchly po-
sun v rokovaniach o návrhu smernice 
o  ochrane súkromia v  elektronickej 
komunikácii (ePrivacy). Diskusie 
o  tomto kontroverznom návrhu sú 
zatiaľ napäté, keďže obsahuje prísne 
záruky ochrany súkromia, ktoré by 
sa vzťahovali aj na telekomunikačné 
spoločnosti, či na digitálne služby 
a sociálne siete. Rozšíriť rozsah regu-
lácie ochrany súkromia tak, aby zahŕ-
ňala aj oblasti, ako sú cookies a meta-
dáta je jednou z  priorít rumunského 
predsedníctva v EÚ.

Europarlament bude v novom roku 
postupovať aj v  rokovaniach o  vytvo-
rení Európskeho centra odvetvových, 
technologických a  výskumných kom-
petencií v  oblasti kybernetickej bez-
pečnosti a siete národných koordinač-
ných centier. Viac ako 660 organizácií 
z celej EÚ sa v nedávnom mapovaní eu-
rokomisie zaregistrovalo ako odborné 
centrum pre kybernetickú bezpečnosť 
a Brusel chce túto expertízu zúročiť.

Kompetenčné centrum má po-
môcť koordinovať prácu siete, podpo-
rovať technologickú agendu v oblasti 
počítačovej bezpečnosti a  uľahčovať 
prístup k odborným znalostiam. Rov-
nako by sa centrum malo stať hlav-
ným orgánom správy finančných 
zdrojov EÚ, venovaných na kyber-
netickú bezpečnosť v  rámci navrho-
vaného programu Digitálna Európa 
a programu Horizon Europe.

5G SIETE
V oblasti, ktorá súvisí nielen s bez-

pečnosťou internetu, ale aj rozvojom 
5G sietí, bude v  tomto roku dôležité 
sledovať vývoj situácie okolo čínskej 
spoločnosti Huawei. Čínsky gigant 
s  telekomunikačnou technológiou je 
dnes už súčasťou kľúčových západ-
ných trhov.

Hoci Spojené štáty a  Austrália už 
fungovanie spoločnosti na svojich tr-
hoch obmedzili, európske krajiny ako 

Spojené kráľovstvo, Nemecko a Fran-
cúzsko pravdepodobne tiež presadia 
čiastkové obmedzenia. Mohlo by ísť 
napríklad o  zablokovanie prístupu 
spoločnosti Huawei k  dodávkam za-
riadení pre svoje základné 5G siete, 
tak, ako to po Novom roku ohlásilo 
napríklad Nórsko.

Únia bude v roku 2019 diskutovať 
o  tom, akým spôsobom 5G siete na-
staviť a implementovať do existujúcej 
infraštruktúry. Teoreticky by 5G siete 
mali byť schopné poskytovať rýchlos-
ti sťahovania až tisíckrát rýchlejšie 
rýchlejšie ako 4G LTE siete, a  to vďa-
ka technológiám, ako sú milimetrové 
vlny, masívne MIMO (bezdrôtová sieť, 
ktorá umožňuje vysielanie a prijíma-
nie viac ako jedného dátového sig-
nálu súčasne cez ten istý rozhlasový 
kanál), full duplex, či tvarovanie lúča 
(beamforming). Tieto siete podporia 
rozvoj aj ďalších nových technológií, 
ako sú autonómne vozidlá, virtuálna 
realita a internet vecí.

Vo fáze výskumu a vývoja je stále 
spôsob, ako by mohli byť autonómne 
vozidlá dostupné pre širšie využitie 
a  trhy. V  roku 2019 sa má Únia roz-
hodnúť, či pre ich používanie podporí 
technológie 5G sietí alebo WiFi.

Na svetový trh sa majú vďaka spo-
lupráci firiem Intel, HP, Lenovo a Dell 
dostať v novom roku aj laptopy, ktoré 
umožnia pripojenie na 5G siete.

UMELÁ INTELIGENCIA
Globálny trh s  technológiou ume-

lej inteligencie, ktorý v minulom roku 
predstavoval objem 18,72 miliárd eur, 
by mal podľa odhadov do roku 2025 
narásť až na objem 166,3 miliardy eur. 
Hoci by na celom svete do roku 2030 
mohol eliminovať až 73 miliónov pra-
covných miest, analytici predpoklada-
jú, že podobné množstvo pracovných 
príležitostí nová technológia prinesie.

Koordinovaný plán rozvoja umelej 
inteligencie v Európe začal nelegisla-
tívnou iniciatívou koncom minulého 
roka. V  správe EÚ, ktorú v  decembri 
zverejnila skupina odborníkov na 
vysokej úrovni, zriadená Európskou 
komisiou, upozorňuje na otázky iden-
tifikácie, bodovacích systémov pre 
občanov, či robotov zabijakov. Správa 
bude dokončená v  marci a  očakáva 
sa, že uvedené odporúčania – hoci ne-
majú záväzný charakter pre členské 
štáty – budú mať významný vplyv na 
to, ako nastavená politika obmedzí 
vývoj technológie.

https://www.notebookcheck.net/5G-laptops-to-arrive-by-2019-thanks-to-Intel-HP-Lenovo-Dell-partnership.285122.0.html
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DIGITÁLNA DAŇ
V  roku 2019 bude pokračovať aj 

diskusia o  spôsobe zdaňovania digi-
tálnej ekonomiky. Európska komisia 
v  marci predstavila návrh dočasnej 
trojpercentnej dane z obratu veľkých 
internetových firiem. Jej zavedenie, 
hoci ešte v ambicióznejšej podobe, na 
konci minulého roka odobril aj Eu-
rópsky parlament.

Napriek veľkej snahe francúzske-
ho ministra financií Bruna Le Maira, 
ktorý ešte v roku 2018 avizoval zave-
denie digitálnej dane, ale návrh Ko-
misie zamrzol v Rade EÚ.

Viaceré členské štáty preto stra-
tili trpezlivosť a rozhodli sa konať na 
vlastnú päsť. Vlastnú daňovú legisla-
tívu už avizovalo v súvislosti s požia-
davkami protestného hnutia „Žltých 
viest“ Francúzsko. Prípravy sa roz-
behli v  Španielsku a  vo Veľkej Britá-
nii. Ak sa členské štáty nedohodnú 
ani do marca, vlastnou cestou sa vy-
berie aj Rakúsko, ktoré počas svojho 
predsedníctva v Rade EÚ za nové pra-
vidlá zdaňovania digitálneho sektora 
aktívne lobovalo.

Zhodu na zdaňovaní digitálnych 
gigantov komplikuje fakt, že hlaso-
vanie o  daňových záležitostiach vy-
žaduje jednomyseľný súhlas všetkých 
členských krajín. Eurokomisár pre 
hospodárske a  finančné záležitos-
ti Pierre Moscovici preto začiatkom 
nového roka predstaví návrh, aby sa 
v  tejto oblasti prešlo na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou. Návrh Bru-
selu ale nemá veľkú šancu na úspech, 
nakoľko členské štáty si chcú svoju 
daňovú suverenitu naďalej strážiť.

DEZINFORMÁCIE
Komisia a  vysoká predstaviteľka 

predložili na sklonku minulého roka 
spoločný akčný plán na riešenie šíre-
nia online dezinformácií, ktoré pod-

kopávajú dôveru Európanov v demo-
kratické procesy a  inštitúcie, ako aj 
v  nezávislé a  slobodné médiá. Téma 
je osobitne dôležitá pri riešení bez-
pečnosti a  korektnosti kapane pred 
eurovoľbami.

Súčasťou opatrení je aj novo na-
vrhnutý kódex správania proti de-
zinformáciám, podpísaný skupinou 
technologických gigantov, vráta-
ne spoločností Facebooku, Google 
a  Twitter. Tento samoregulačný rá-
mec sa snaží zvýšiť požiadavky na 
zmiernenie a zvládnutie dezinformá-
cii voči online platformám. Preskú-
manie účinnosti kódexu je napláno-
vané na január.

Europoslanci  budú diskutovať 
aj o tom, ako by mala EÚ čeliť propa-
gande, prichádzajúcej spoza hraníc. 
Únia sa chce zamerať na opatrenia, 
súvisiace so zvyšovaním mediálnej 
gramotnosti, povedomia a  podpory 
nezávislej a  investigatívnej žurnalis-
tiky.

ĎALŠIE DIGITÁLNE TÉMY
Koncom januára bude Európsky 

parlament diskutovať o  zmenách pri 
spravovaní domény .eu. Nakoľko jej 
existenciu koordinovala legislatíva 
z roku 2002, nový návrh chce odstrá-
niť neaktuálne právne a  administra-
tívne požiadavky, či zjemniť súčasné 
kritériá oprávnenosti na registráciu 
domény .eu, ktoré občanom Únie 
umožnia zaregistrovať ju nezávisle 
od miesta bydliska.

Pokračovať sa má aj pri schvaľo-
vaní smernice o  digitálnom zmluv-
nom práve.

Komisia tiež predloží odporúčanie 
na vytvorenie jednotného formátu na 
účely výmeny európskych elektro-
nických zdravotných záznamov. To 
má uľahčiť cezhraničnú výmenu úda-
jov o pacientoch a prispieť k celkové-
mu pokroku v medicíne, prostredníc-

tvom digitalizácie zdravotníckych 
služieb.

Európska komisia si v  tomto roku 
bude musieť posvietiť aj na krypto-
meny a kryptoaktíva. Podľa najnovšej 
správy Európskeho orgánu pre bankov-
níctvo sú totiž práve kryptoaktíva na 
európskom trhu nebezpečne neregulo-
vané, čo môže viesť k  nárastu trestnej 
činnosti v tomto odvetví. Podľa EBA by 
sa Komisia mala začať zaoberať zmie-
šaným charakterom regulácie podob-
ných oblastí na trhu.

Európsky parlament rozbehne 
v tomto roku aj diskusiu o budúcnos-
ti programu Digitálna Európa. Na 
roky 2021 až 2027 plánuje Únia vyčle-
niť na program, ktorý je ústredným 
prvkom plánov Komisie v  súvislosti 
s digitálnou transformáciou, vyše de-
väť miliárd eur. Európska exekutíva 
navrhuje, aby sa budúci program ve-
noval primárne vysokokapacitným 
výpočtom a technológiám, umelej in-
teligencii, kybernetickej bezpečnosti, 
pokročilým digitálnym zručnostiam 
a  zavádzaniu digitálnych kapacít 
a interoperability.

Centrami budúceho európskeho 
digitálneho rozvoja sa majú stať di-
gitálne inovačné hub-y, ktoré vyberú 
jednotlivé členské štáty. Hub-y v kaž-
dej krajine budú potom slúžiť ako prí-
stupové body k  najnovším výdobyt-
kom digitálnej techniky. O  návrhu 
Komisie sa v  Európskom parlamen-
te začína prvým čítaním a  konečný 
program preto schvália pravdepo-
dobne až noví europoslanci a  euro-
poslankyne. n
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