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„Rok 2020 bude rokom, na ktorý treba okamžite zabudnúť
a zároveň si ho navždy zapamätať,“ píše Európska komisia
v úvode svojho pracovného programu na rok 2021.
Po ukončení väčšiny práce na brexite, nastavení Nástroja
EÚ pre budúce generácie (NGEU) a predstavení základných
stratégií v prioritných oblastiach, bude rok 2021 pre Úniu
najmä o implementácii toho, čo stihla dostať na papier
a čo má predbežne zelenú od členských štátov a Európskeho
parlamentu.
Veľké stratégie (zelená dohoda, digitalizácia) bude treba
rozmeniť na drobné, teda na konkrétnu legislatívu. Posunúť
by sa mali aj práce na absorbovaní nového rozpočtového
rámca Únie (2021-2027) a plánu obnovy (NGEU)
na oživenie po pandémii, predovšetkým Mechanizmu
obnovy a odolnosti v národných podmienkach.
Politicky to bude rok nemeckých volieb (september),
holandských volieb (marec) ale aj volieb v Bulharsku
(marec), či Českej republike (október). Mal by to byť tiež
rok, kedy sa konečne naštartuje dvojročná Konferencia
o budúcnosti Európy alebo položia základy Európskej
zdravotnej únie, ktorá do praxe pretaví poučenia
z koronakrízy.
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systémovej zmene v oblasti prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo,
resp. uhlíkovú neutralitu a digitálnejšiu budúcnosť. Pandémia do istej
miery zamiešala kartami v oboch
týchto veľkých prioritách.
Hlavné iniciatívy, s ktorými plánuje prísť Európska komisia podľa
svojho pracovného programu na rok
2021 zhŕňa nasledovná infografika.
Všetky z nich sa budúci rok dostanú
na posúdenie Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ. n
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Ilustračný obrázok. Cyprián Majerník: Kaviarenská spoločnosť
(1941–1942), Slovenská národná galéria. [Webumenia.sk]

I

mplementáciu fondu obnovy v
národných podmienkach takmer
všetci europoslanci považujú za
počin z európskej úrovne, ktorý Slovensko pocíti najviac. Upozorňujú aj
na prípravu čerpania nového rozpočtu
EÚ a potrebu zvládnuť pandémiu.
Slovenskí europoslanci v ankete odpovedali na otázku: Ktorý najvýznamnejší legislatívny návrh, hlasovanie, udalosť alebo rozhodnutie

očakávate v roku 2021 v EÚ s potenciálne najväčším dopadom na Slovensko? (jeden alebo viacero).
IVAN ŠTEFANEC (KDH, EPP)
„Najdôležitejším procesom pre
Slovensko aj celú Európsku úniu v
roku 2021 bude rozdelenie Fondu obnovy, ktorý sme schválili v decembri.
Bude zodpovednosťou vlád štátov, aby
tieto prostriedky použili účelne a tak,
aby zabezpečili nielen odstránenie

škôd po kríze ale aj zabezpečenie ďalšieho hospodárskeho rastu. Pandémia nám, paradoxne, pomohla identifikovať oblasti, kde zaostávame a
ktoré potrebujeme zlepšiť. Ide najmä
o digitalizáciu, zdravotníctvo, ale aj
infraštruktúru, vrátane tej energetickej a samozrejme zlepšenie postavenia malých a stredných podnikateľov.
Tí tvoria chrbtovú kosť našej ekonomiky a súčasnou krízou trpia najviac. Veľký dôraz musí byť kladený
na digitalizáciu, pretože prechádza
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prierezovo cez všetky oblasti hospodárstva a ľudského života a úroveň jej
zvládnutia bude v blízkej budúcnosti
určujúcim faktorom úspechu každej
krajiny. Potrebujeme internet nielen
rýchly a dostupný, ale aj bezpečný.
Dôležité je aj vzdelávanie, pretože
všetci vidíme, aké problémy spôsobuje dištančné vyučovanie a aké škody
to môže priniesť na vedomostiach a
zručnostiach našich detí.
Zo skúseností v minulosti vieme,
že mnohé vlády sa budú snažiť peniaze z Fondu obnovy zneužiť na posilnenie svojej moci, alebo podporu
im blízkych štruktúr. Prostriedky z
tohoto jedinečného projektu nesmú
skončiť v rukách mafie a v čiernych
dierach. Preto bude kľúčová dôsledná kontrola ich využitia európskymi
inštitúciami, najmä Európskym parlamentom.“

júcich sa k dosiahnutiu klimatickej
neutrality do roku 2050. V tejto súvislosti by mala byť dokončená aj reforma
spoločnej poľnohospodárskej politiky
a to spôsobom, aby bola v súlade s ekologickými požiadavkami vyplývajúcimi z Európskej zelenej dohody.
Prioritou bude aj podpora digitalizácie a využívania digitálnych služieb, vrátane účinnej regulácie online
platforiem, tak aby bolo možné zaistiť
bezpečnejšie online prostredie pre
firmy, ako aj pre individuálnych používateľov.
Pozornosť bude nepochybne venovaná aj nastavovaniu nových vzťahov
Európskej únie s Veľkou Britániou. Aj
po uzavretí obchodnej dohody bude
totiž potrebné aj naďalej úzko spolupracovať a hľadať riešenia viacerých
existujúcich spoločných problémov
v kľúčových oblastiach.“

MONIKA BEŇOVÁ
(SMER-SD, S&D)
„Legislatívne návrhy súvisiace s
činnosťou Európskej únie a jej inštitúcií, Európsky parlament nevynímajúc,
sa budú aj v roku 2021 zameriavať predovšetkým na zmierňovanie následkov pandémie vírusu COVID-19 a pomoc pri hospodárskej obnove jednotlivých členských štátov, vrátane Slovenskej republiky. Dôležitá bude finalizácia pravidiel pre schválený spoločný
rozpočet na roky 2021 – 2027 a naň
nadväzujúci plán obnovy EÚ, vrátane
ich jednotlivých súčastí a programov.
Spustí sa program EU4Health. Ten
má pomáhať tak v rámci súčasnej krízy, ako aj pri posilňovaní koordinácie
členských štátov a budovaní ich odolnejších systémov zdravotnej starostlivosti do budúcnosti. Celkový objem
v ňom alokovaných finančných prostriedkov vo výške 9,4 miliardy eur
bude použitý najmä na zefektívnenie
prístupu k zdravotníckym pomôckam
či liečivám v súvislosti s koronakrízou,
ale aj posilnenie vybavenia nemocníc,
zlepšenie diagnostiky, prevencie a starostlivosti v prípade nádorových ochorení či zriedkavých chorôb a podporu
financovania výskumu a vývoja v oblasti zdravia a zdravotníckych technológií. Lepšiu pripravenosť na zvládanie možných budúcich pandémií, či
prírodných katastrof, ale aj prevenciu
v tejto oblasti by mal pomôcť zabezpečiť aj zreformovaný Európsky mechanizmus civilnej obrany.
Snaha bude v roku 2021 zameraná
aj na napĺňanie priorít v oblasti dosahovania klimatických cieľov vzťahu-

LUCIA ĎURIŠ
NICHOLSONOVÁ (SAS, ECR)
„Rok 2021 bude rokom opráv a hasenia požiarov, poznačený koronakrízou a brexitom a je otázne, ktorý z veľkolepých plánov sa nám podarí aspoň
čiastočne presadiť. V členských štátoch prebieha finalizácia plánov obnovy, ktoré majú „zrekonštruovať“ európsku ekonomiku a na Slovensku si
od tejto iniciatívy sľubujeme aj reštart
dobiehania západnej životnej úrovne, či dodatočné verejné investície za
5,84 miliardy. Celkovo ráta fond obnovy EÚ aj so spoločnými pôžičkami,
na ktoré je ale stále potrebná ratifikácia v národných parlamentoch EÚ-27
a je otázne, či sa nájde zhoda aj na celoeurópskych daniach. Pre Slovensko
bude kľúčové, aby sa tieto prostriedky
neminuli iba na ľúbivé prísľuby, ale
naozaj efektívne reformy, splácať bude
totiž aj budúca generácia Slovákov, tak
ako všetkých Európanov.
Minulý rok sme videli, že poplašné
hoaxy a konšpirácie môžu byť zdraviu nebezpečné a Slovensko nie je výnimkou. Rok 2021 sa tak bude niesť aj
v znamení snahy o reguláciu online
platforiem, ako je Facebook. Komisia
nedávno predstavila návrh Aktu o digitálnych službách, ktorý by mal nastaviť pravidlá pre neustále sa meniace online prostredie a bude sa tvrdo
vyjednávať o jeho konečnej podobe.
Začiatkom roka tiež rezonovalo
nové nastavenie vzťahov so Spojeným kráľovstvom a dosiahnutú dohodu ešte musí schváliť Európsky parlament. Brexit sa dostal do úzadia kvôli
prebiehajúcej kríze a úprimne už aj

otrávenosti ľudí, pre našu ekonomiku je to ale stále jeden z kľúčových
obchodných partnerov. Na slovenské
hospodárstvo môže mať obrovský
vplyv aj rokovanie o konkrétnych záväzkoch ako dosiahnuť klimatickú
neutralitu do roku 2050, a potrebujeme preto urýchlene dokončiť analýzy
a vládne stratégie v tejto oblasti.
Na záver môžeme s nostalgiou spomínať, ako bola migrácia najväčším
problémom EÚ. Táto téma ale môže
chytiť druhý dych, keďže od migračnej
krízy v roku 2015 sa ešte stále neprijala
azylová reforma a na stole nás čakajú
vynovené návrhy Európskej komisie.“
EUGEN JURZYCA (SAS, ECR)
„Najväčší ekonomický dopad rozhodnutí EÚ na Slovensko bude mať
v roku 2021 schválenie a implementácia Plánu obnovy a odolnosti. Platilo
by to aj v prípade, ak konečné formálne rozhodnutie padne až v druhom
polroku. Dá sa totiž predpokladať
o niečo pružnejšie čerpanie, než je
tomu pri klasických eurofondoch.
Navyše, keď vláda dostane neformálny súhlas s návrhom Plánu obnovy,
bude finančne schopná spustiť aspoň
čiastočne jeho „predfinancovanie“
z vlastných zdrojov.
Čoraz viac sa ukazuje, že Komisia
nechce financovať politické náklady
potrebných, hoci nepopulárnych reforiem, ale „hmatateľné“ investície.
Keďže máme pomerne bohaté skúsenosti s tým, že miliardy vložené
napríklad do budov nepriniesli prospech Slovensku (napríklad Rázsochy) a tušíme, že v drahšej škole sa nemusí lepšie učiť, v drahšej nemocnici
lepšie liečiť a v krajšom parlamente
sa nemusia prijímať lepšie zákony,
bude pre nás kľúčové, ako dokážeme
podmieniť investície merateľnými
výsledkovými ukazovateľmi. To, samozrejme, platí aj pre projekty digitalizácie a zelenej ekonomiky. Veľkou
príležitosťou by bolo včasné zverejnenie plánov obnovy jednotlivých členských štátov, čo by umožnilo vzájomnú inšpiráciu najlepšími praktikami.
V roku 2021 bude tiež ekonomicky
dôležité, aký tlak začne EÚ vytvárať
na konsolidáciu verejných financií.
Čím viac sa bude ekonomika ozdravovať a čím viac sa priblíži termín začiatku splácania financií, ktoré si na
obnovu požičiava Komisia, tým väčší
tlak bude na začiatok konsolidácie.
Diskusie o brexite v ostatných
dňoch utíchli. Podpis dohody medzi
EÚ a UK ale nevyriešil veľa kľúčových
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problémov. Bol skôr dvojbodkou než
bodkou za brexitom. Implementácia
dohody v roku 2021 môže mať dôležitý vplyv aj na slovenskú ekonomiku.
Dôležité budú samozrejme aj reakcie EÚ na Covid, intervencie Európskej centrálnej banky do fungovania
trhovej ekonomiky či napríklad legislatíva k minimálnej mzde.“
MARTIN HOJSÍK
(PS, RENEW EUROPE)
„Tento rok nás na európskej úrovni čaká množstvo významných udalostí, ktoré budú mať priamy dopad
pre Slovensko. Máme pred sebou
príležitosť prejsť na zelenú, modernú
a spravodlivú ekonomiku a dobrou
správou je, že máme v rukách aj nástroje na túto zmenu.
Koncom roka 2020 schválila Rada
cieľ pre zníženie emisií do roku 2030
o 55 % a v najbližších mesiacoch nás
čaká dojednávanie Európskeho klimatického zákona, ako aj novej podoby poľnohospodárskej politiky. Za
záchranu klímy bojujem dlhodobo,
a som rád, že aj môj tlak sa ukazuje ako nápomocný, no potrebujeme
neodkladne prejsť ku konkrétnym
krokom. Aj preto som slovenskej vláde navrhol plán Zelenej obnovy. Prostriedky máme, teraz nás čakajú činy.
Toto sú jasné signály, že záchrana
klímy a biodiverzity sa stávajú kľúčovými témami Európskeho spoločenstva. Neskoro, ale predsa len.
Čakajú nás nové príležitosti, ktoré
nemôžeme premrhať, či už ide o začiatok implementácie Viacročného finančného rámca EÚ (MFF 2021-2027),
alebo balíku Next Generation EU. To
sú významné nástroje pre naštartovanie našej ekonomiky, pre to, aby
sme ju spravili odolnejšou, aby bola
konkurencieschopná v prostredí, ktoré sa dynamicky vyvíja, a napokon,
aby naša ekonomika bola nielen pripravená zvládať výzvy spojené s meniacou sa klímou, ale aby aj bojovala
proti klimatickej kríze.
Počas uplynulého roku sme si
uvedomili jednak svoju zraniteľnosť,
ale aj potrebu spolupracovať v oblasti ochrany zdravia. Som veľmi rád a
vďačný, že vďaka Európskej komisii
a spolupráci krajín EÚ má aj Slovensko už v týchto dňoch vakcínu pre
naše zdravotníčky a zdravotníkov. V
oblasti ochrany zdravia nás však ešte
len čaká veľa práce. Veľkou výzvou,
ktorej riešeniu sa venujem, aj ja, je
ochrana zdravia ľudí pred škodlivými
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chemikáliami, ktoré sa používajú napríklad v pesticídoch a majú dlhodobý dopad na naše zdravie. V tejto oblasti nás čaká rozbehnutie významných legislatívnych zmien.
Rok 2021 bude počiatkom dlhodobej obnovy, ku ktorej neodmysliteľne
patrí presmerovanie investícii do zelených opatrení, boj proti klimatickej
kríze a úbytku biodiverzity. Čím neskôr s touto premenou začneme, tým
viac peňazí, zdravia a dokonca životov nás to bude stáť.“
MIROSLAV ČÍŽ
(SMER-SD, S&D)
„Rád by som začal tým, že v roku
2020 sme schválili v EÚ hneď niekoľko kľúčových dokumentov, ktoré budú mať dlhodobý dopad aj na
Slovensko. Spomeniem viacročný
finančný rámec, balík obnovy, ale
aj dlho očakávanú novú spoločnú
poľnohospodársku politiku. Miera
úspešnej implementácie týchto rozhodnutí na národnej úrovni bude určovať ako rýchlo sa Slovensko zotaví z
krízy. Na to, aby sme využili benefity
vyplývajúce z novej poľnohospodárskej politiky, je teraz potrebné, aby
každý štát pripravil tzv. strategický
plán. Bude nesmierne dôležite, aby
členské štáty a za nás chcem apelovať
na našu vládu, aby túto situáciu brali skutočne vážne a pripravili za Slovensko taký strategický plán, ktorý
napomôže k obnove hospodárstva na
najbližších 7 rokov.
V minulom roku sa mi podarilo venovať viacerým témam, ktoré
považujem za veľmi dôležité. Patria
k nim napríklad moja práca tieňového spravodajcu k novej industriálnej
stratégií a k novej európskej stratégií
pre malé a stredné podniky. Keď vychádzame z nového programu Komisie na rok 2021 môžeme si všimnúť,
že aj Komisia dáva tieto témy na popredné miesta. Priemyselná stratégia
a modernizácia samozrejme znamená aj čo najrýchlejšiu a predovšetkým
efektívnu digitalizáciu slovenského
priemyslu. Preto jednoznačne budem
pozorne sledovať nový plán Komisie
pre digitálnu Európu do roku 2030
a týmto témam sa aj naďalej venovať
lebo si myslím, že budú mať dramatický dopad na Slovensko.
V oblasti sociálnych politík očakávam Komisiou sľúbený akčný plán
na vykonávanie Európskeho piliera
sociálnych práv.
Na koniec by som ešte dodal,

že som veľmi rád, že naša politická
skupina taktiež napreduje v debate
o progresívnom zdaňovaní a boji proti daňovým rajom. Myslím si, že zrovna tieto témy by mali byť základnými
tézami európskych sociálno-demokratických strán. Bude zaujímavé sledovať posun v tejto téme a ja osobne
budem aj naďalej apelovať na svojich
kolegov v EP, aby sme čo najurgentnejšie presadili férové daňové podmienky naprieč EÚ.“
MICHAL ŠIMEČKA
(PS, RENEW EUROPE)
„V roku 2020 Európska únia zafungovala a prekonala všetky očakávania, vrátane mojich. Po počiatočnom zaváhaní sa vrhla na pomoc zdravotníctvu aj ekonomikám
členských krajín, čoho výsledkom je
750-miliardový balík Fondu obnovy
a spoločný vývoj, nákup a distribúcia vakcín proti korone. Samozrejme,
môžeme legitímne kritizovať, či Únia
nakúpila vakcín dostatok, alebo či
zvolila tie správne typy. Jednoznačne
však vznik a príchod vakcín urýchlila, a zabránila bratovražednej súťaži
o ne, v ktorej by menšie členské štáty
ako Slovensko ťahali za kratší koniec.
Popri tom dôstojne zvládla Brexit, súboj o princípy právneho štátu, alebo
globálne líderstvo v boji proti klimatickým zmenám.
Myslím si, že rok 2021 bude do veľkej miery pokračovaním v týchto výzvach. Najväčšími udalosťami bude
nepochybne implementácia a kontrola využitia Fondu obnovy, zabezpečenie dostatočného počtu vakcín, ich
rýchla distribúcia a toľko potrebná
verejná kampaň na podporu očkovania všeobecnej populácie. K tomu si
budeme zvykať na nový vzťah s Veľkou Britániou, nastavovať spoluprácu
s americkou administratívou Joea Bidena, a nesmieme nepoľaviť v úsilí o
ochranu životného prostredia. V legislatívnej oblasti zostane kľúčový zákon
o klíme (Climate Law), nové návrhy na
zlepšenie digitálnych služieb a digitálneho trhu (Digital Services Act a Digital Markets Act), zlepšenie pracovných
podmienok ľudí zamestnaných v platformovej ekonomike (Uber a pod), alebo zriadenie Európskej agentúry pre
biomedicínsky výskum a vývoj.“
MICHAL WIEZIK
(SPOLU-OD, EPP)
„Klimatická politika zostane v
centre pozornosti aj v roku 2021. Európska komisia má predložiť kom-
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plexný balík zelených zákonov k zníženiu emisií CO2 do roku 2030.
Obnova ekonomiky po koronakríze a dlhodobý rozpočet EÚ budú
mať pre Slovensko zásadný význam.
Na konci roka 2020 Parlament schválil rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a
prijal aj súvisiacu legislatívu, vrátane
mechanizmu na ochranu právneho
štátu. V EP nás čaká dokončenie pravidiel fungovania všetkých programov, ktoré sú súčasťou viacročného
rozpočtového rámca a plánu obnovy.
Kľúčové pre nás bude schválenie
Plánu obnovy Slovenska. Na jeho
kvalite bude závisieť ako rýchlo nám
bude umožnené čerpanie prostriedkov z fondu na zotavenie po koronakríze. Slovensko musí naplno využiť
príležitosť na zelený reštart ekonomiky, ochranu klímy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Z pohľadu ochrany lesov bude kľúčové to, ako sa EU postaví k využívaniu
lesov a dreva z nich. Komisia má predstaviť stratégiu pre lesy EÚ, tiež má byť
prehodnotená Smernica o obnoviteľných zdrojoch a Nariadenie o započítavaní záchytov uhlíka (LULUCF). Ich
optimálne nastavenie je kľúčové vo
vzťahu k ochrane prírody na jednej
strane a podpore spaľovania biomasy
a využívania dreva na strane druhej. V
podstate pôjde o to, či obnova a ochrana ekosystémov bude zohrávať dôležitú úlohu v zvládaní klimatickej krízy a
pri záchrane biodiverzity, alebo prednosť budú mať naďalej skratkovité
riešenia spaľovania celých stromov a
likvidácie starých lesov.
Poľnohospodárstvo bude ďalšou
dôležitou oblasťou. Stále nepoznáme
finálnu podobu jeho reformy a či táto
reforma bude v súlade s Európskym
ekologickým dohovorom. Európska
komisia zverejnila odporúčania jednotlivým členským státom ohľadom
tvorby Strategických plánov. Hovorí v
nich aj o nevhodnej štruktúre poľnohospodárskej krajiny a o veľmi zlom
stave lesov. Slovensko svoj vlastný strategický plán zatiaľ nepredložilo, pripravuje sa za zatvorenými dverami.“
VLADIMÍR BILČÍK
(SPOLU-OD, EPP)
„V uplynulých dňoch sme sledovali situáciu v americkom kongrese, ktorá ukazuje, ako konšpirácie
ohrozujú demokraciu a sú hrozbou aj
pre náš európsky spôsob života. Preto
za najdôležitejšiu udalosť roku 2021
považujem to, ako spoločným európ-
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skym úsilím zvládneme aktuálnu
pandémiu, zvlášť v súvislosti s distribúciou vakcín a účinným celoplošným očkovaním naprieč Európou.
Európsky projekt musí stáť aj naďalej na vedeckých poznatkoch a overených faktoch. Pre Slovensko ale aj celú
Európu preto považujem za kľúčovú
systematickú prácu na návrhoch, ktoré nám môžu výrazne pomôcť v zápase
s manipulatívnymi dezinformáciami.
Konkrétne musíme uviesť do života
akčný plán pre európsku demokraciu,
ktorý predložila Európska komisia, a
ktorý má za cieľ posilniť postavenie
občanov a zvýšiť odolnosť demokracie
v celej EÚ.
Ako koordinátor a hovorca Európskej ľudovej strany (EPP) v Osobitnom
výbore pre zahraničné zasahovanie
do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií (INGE) sa budem venovať
najmä podpore slobodných a spravodlivých volieb, posilneniu slobody
médií a boju proti dezinformáciám.
Zvlášť vítam tohtoročnú diskusiu
o dlho očakávanom legislatívnom
návrhu o digitálnych službách (Digital Services Act), ktorého výsledná
podoba môže takisto prispieť k nižšej
miere dezinformácií na sociálnych
sieťach. Je dôležité, aby mali občania
možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory, ale musia mať aj možnosť
odlíšiť skutočnosť od klamstva. Slobodné médiá a občianska spoločnosť
potrebujú online priestor pre otvorenú diskusiu bez systematických manipulatívnych zásahov.
Pre Slovensko bude v roku 2021
kľúčové rozhodnutie o využití peňazí
z fondu obnovy. Kvalita nášho návrhu na čerpanie európskych peňazí na
dlhé obdobie ovplyvní slovenské hospodárstvo a fungovanie nášho školstva, zdravotníctva či ochranu životného prostredia. Dúfam, že slovenská
vláda sa rozhodne peniaze z fondu
obnovy investovať čo najúčelnejšie do
modernej budúcnosti Slovenska.“
MIRIAM LEXMANN
(KDH, EPP)
„Veľmi dôležité bude, ako dokážeme v rokovaniach s Európskou komisiou (EK) doladiť a obhájiť slovenský
Plán obnovy a odolnosti. Ešte podstatnejšie bude, ako potom začneme
jeho scenár napĺňať v realite, aby sa
poskytnuté prostriedky stali pre našu
krajinu účinne a efektívne vynaloženými zdrojmi.

Pre Slovensko bude tiež kľúčové
spustenie nového viacročného finančného rámca 2021-2027. V tejto
súvislosti bude dôležitá hlavne implementácia a rozhodnutia o nových
vlastných zdrojoch EÚ.
Veľkou témou tohto roka bude aj
chystaný balík digitálnych zákonov,
ktoré zmenia pravidlá používania
a užívania internetu. Široká škála regulácie veľkých spoločností ovplyvňujúcich dianie na internete, ale najmä poskytovaných online služieb, má
ambíciu priniesť do digitálneho sveta
nové a verím, že funkčné pravidlá,
ktoré budú chrániť jasné princípy aj
v tomto veľmi rýchlo sa meniacom
prostredí.
Problematike veľmi blízkou sú
aj témy digitálnych daní a nastavenia etickej umelej inteligencie, teda
nastavenie štandardov a pravidiel
pre využívanie AI tak, aby bol stredobodom pozornosti vždy človek
a jeho dôstojnosť. Pre budúcnosť EÚ
považujem za dôležité aj rozhodovanie o novom klimatickom predpise,
kde je očakávanie, že v tomto roku sa
stanú dohody o redukcii emisií skleníkových plynov o 55% do roku 2030
právne záväznými.
Azda nič nie je dnes dôležitejšie ako
zvládnutie pandémie Covid-19, a preto
je podstatný rýchly postup očkovania,
vďaka ktorému sa dúfajme, už čoskoro
vrátime do bežného života.
Síce skončili vyjednávania ohľadne brexitu, ale vylepšovanie a zdokonaľovanie našich vzťahov s Veľkou
Britániou bude naďalej predmetom
nášho záujmu.
Hoci rok 2021 určite prinesie aj iné
témy a výzvy, verím, že popri zmierňovaní dôsledkov pandémie sa budeme môcť vrátiť aj k prioritám, ktoré
dlhodobo pociťujú občania, ale kvôli
krízovej situácii sa im, žiaľ, niekedy
nedostalo dostatočnej pozornosti.
PETER POLLÁK (OĽANO, EPP)
Mám za to, že všetky legislatívne
návrhy, ktoré sa budú týkať zmierňovania dopadov covid pandémie, balíka obnovy, viacročného finančného
rámca ci zelenej a digitálnej transformácie – to sú priority, ktorým sa
EP bude i v tomto roku venovať- budú
mat významný dopad na život a dianie na Slovensku. n
EURACTIV.sk oslovoval všetkých
slovenských europoslancov s výnimkou
poslancov zvolených na kandidátke ĽSNS.
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Klimatické reformy naberú
v roku 2021 na obrátkach
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evízia systému obchodovania
s emisiami, uhlíkové clo, priemyselná stratégia a nové klimatické ciele do roku 2030. Aké bude
klimatická agenda v roku 2021?
Po diskusiách o klimatických cieľoch vstúpi Európska zelená dohoda
v tomto roku do kritickej fázy. Implementovať sa bude obrovská vlna reforiem.

LEGISLATÍVNY BALÍK
„FIT FOR 55“
Dôraznejšie zníženie emisií, ku
ktorému sa zaviazali členské štáty na
decembrovom summite, bude tento
rok určovať tón európskej politiky.
Najprv bude potrebné získať súhlas
Európskeho parlamentu s 55 percentným znížením emisií do roku 2030.
To znamená, že europoslanci musia
zľaviť zo svojich ambícií, keďže ešte
na jeseň požadovali 60 percentnú redukciu emisií.
Po schválení klimatických cieľov
predstaví Európska komisia rozsiahly balík právnych predpisov Európskej únie „Fit for 55“. Ten má zosúladiť
európske zákony s novým klimatickým cieľom Únie do roku 2030. Eurokomisia by návrhy aktualizovaných
predpisov mala predstaviť v júni.
V rámci tejto iniciatívy bude revidovaný takmer každý európsky zákon
o energii a klíme, počnúc smernicou
o obnoviteľnej energii až po právne
predpisy ovplyvňujúce zdaňovanie
energie. Nebude chýbať ani revízia
systému obchodovania s emisiami.
Komisia je pripravená prepracovať
rozhodujúce politiky v oblasti klímy,
čistej energie, mobility a hospodárskej súťaže a zároveň riadiť zotavenie
z krízy COVID-19. V rámci takzvaného mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach bude Únia nanovo
dizajnovať politicky citlivé obchodné
pravidlá. Zabrať plánuje aj v oblasti
klimatickej diplomacie a predefinovať vzťahy so svojimi medzinárodnými partnermi.
Súčasťou balíka „Fit for 55“ budú
„posúdenia vplyvu“ navrhovanej legislatívy. Sú to komplexné analýzy
nákladov a prínosov, ktoré musí exekutíva EÚ predložiť pri každom významnom legislatívnom návrhu. Obsahujú odhady vplyvu právnych predpisov na ekonomický rast alebo tvor-
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bu pracovných miest, a ako také majú
zásadný vplyv na tvorbu politiky.

UHLÍKOVÉ CLO HROZÍ
OBCHODNOU VOJNOU
Balík „Fit pre 55“ bude obsahovať
aj úplne nový prírastok do arzenálu
klimatickej politiky EÚ. Je ním dlhoočakávaný systém kompenzácie
uhlíka na hraniciach Únie. Hlavným
cieľom nového mechanizmu úpravy
uhlíkových hraníc je prinútiť mimoeurópske štáty, aby zaviedli vyššie
environmentálne štandardy a penalizovali emisie skleníkových plynov
podobne, ako to robia európske krajiny. Druhým problémom, ktorý má
mechanizmus riešiť, je „únik uhlíka“.
Vtedy priemyselné odvetvia presúvajú svoju výrobu do krajín, kde za
produkciu emisií CO2 nemusia platiť.
Únikom uhlíka je najviac postihnutá
výroba ocele alebo cementu.
Pripravovaný návrh však musí
prekonať mnohé úskalia. Zavedenie
nového opatrenia pri dodržaní pravidiel Svetovej obchodnej organizácie
a zabránenie novej obchodnej vojne
s Čínou alebo USA bude kľúčovou
skúškou pre celú Európsku úniu.
Podľa vedúceho výboru pre životné prostredie Európskeho parlamentu Pascala Canfina (Renew) pre
zabráneniu obchodnej vojny bude
potrebné, aby nový mechanizmus
kompenzácie uhlíka na hraniciach
rozšíril a doplnil systém obchodovania s emisiami (Emission Trading System – ETS). V tom prípade totiž stačí,
aby ho prijala kvalifikovaná väčšina
európskych štátov. Európske inštitúcie nehovoria o „dani“, lebo tá by
podliehala schváleniu jednomyseľnej
väčšiny krajín EÚ, čo by komplikovalo rozhodovanie. V prípade zavedenia
novej dane by tiež hrozilo, že by ju
Svetová obchodná organizácia (World
Trade Organization – WTO) odmietla
ako nepovolené ochranné opatrenie.
Podľa výpočtov Komisie by uhlíková daň na hraniciach EÚ mohla
ročne priniesť 5 až 14 miliárd eur.
Mechanizmus by mal začať fungovať
v roku 2023. Uhlíkové clo má byť tiež
jedným zo zdrojov financovania pôžičiek v rámci Fondu obnovy.
Európska komisia na zavedení uhlíkového cla pre dovoz do Európy pracuje už dlhšie. Predsedníčka Komisie
Ursula von der Leyen ho zahrnula do
zoznamu priorít svojej administratívy. V lete spustila Európska komisia

verejné konzultácie a navrhla hlavné
spôsoby, ako by mechanizmus mohol
fungovať. Medzi možnosťami, ktoré
predstavila, je napríklad vytvorenie
zoznamu zdaniteľného tovaru či už sa
dováža alebo nie alebo povinnosť dovozcov zaplatiť clo na hraniciach EÚ.
Ďalšou navrhovanou alternatívou
rozšírenie systému obchodovania s
emisiami (EÚ ETS) na dovážané suroviny a tovar.
Rozšírenie trhu s uhlíkom na
dovoz tovarov a surovín do Európy
musí ísť ruka v ruke s dôkladnou reformou EÚ ETS. Komisia vo svojich
konzultáciách uvádza, že mechanizmus zdanenie uhlíka na hraniciach
s EÚ v jednej z navrhovaných podôb
by mal nahradiť existujúce systémy,
ako je bezplatné prideľovanie emisných kvót niektorým priemyselným
odvetviam.

OŽIVENIE PRIEMYSLU
Digitalizácia a ozelenenie priemyslu patria k prioritám predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der
Leyen aj v roku 2021. V dôsledku nového európskeho klimatického zákona chystá eurokomisia revíziu nielen
priemyselnej politiky, ale aj aktualizáciu európskych pravidiel štátnej
pomoci a hospodárskej súťaže.
V marci 2020 Európska komisia
predstavila novú priemyselnú stratégiu, ktorá má európskemu priemyslu
pomôcť pri prechode na klimatickú
neutralitu a digitálnu ekonomiku.
Cieľom priemyselnej stratégie je podporiť konkurencieschopnosť Európy a
jej strategickú autonómiu.
Predsedníčka Európskej komisie
Ursula von der Leyen vo svojom prejave o stave Únie v septembri oznámila, že Komisia na návrh europoslancov stratégiu aktualizuje. Dôvodom
je, že pôvodná stratégia, ktorá bola
zverejnená v marci 2020, sa kryla s
počiatkami obdobia pandémie COVID-19 a vyšla pred vypracovaním
plánu EÚ novej generácie.
Súčasná verzia dokumentu tak
nezohľadňuje vplyv pandémie na
európsky priemysel, aktualizované
klimatické ciele do roku 2030 a ani
nové finančné možnosti v rámci plánov na obnovu ekonomiky. Ako naznačuje pracovný program Komisie,
návrh aktualizovanej stratégie by
mal byť hotový v druhom štvrťroku
2021. Priority sú dobre známe: zlepšenie globálnej konkurencieschopnosti
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európskeho priemyslu, zabezpečenie
rovnakých podmienok doma i vo svete, dosiahnutie klimatickej neutrality
do roku 2050 a formovanie digitálnej
budúcnosti Európy.
Podľa generálnej riaditeľky Európskej komisie pre vnútorný trh,
priemysel a podnikanie, Kerstin Jorna, pri tvorbe aktualizovanej stratégie eurokomisia uvažuje o definovaní
14 hospodárskych ekosystémov, ktoré budú pokrývať 90 percent ekonomiky. Tie by mali pomôcť prekonať
súčasné obmedzenia sektorového
prístupu. „Ekosystémy predstavujú
oproti tradičnému sektorovému rozdeleniu dynamickejší a komplexnejší
prístup k chápaniu hospodárstva. Sú
schopné zachytiť prepojenia medzi
výrobou a dodávateľmi, zohľadňujú
startupy, výskum a vývoj, transfer
technológií, ale aj oblasť služieb,“ povedala Kerstin Jorna v diskusii organizovanou EURACTIV.com.
S pandémiou COVID-19 prišlo
podľa eurokomisárky uvedomenie, že
na dodávateľsko-výrobné reťazce sa
musíme pozerať komplexne. Návrh
stratégie bude analyzovať, aké zmeny
jednotlivým ekosystémom prinášajú
klimatické politiky.
Aktualizácia podľa Komisie príležitosť nadviazať na záväzok vypracovať súbor kľúčových ukazovateľov
výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI) pre „pravidelné monitorovanie vykonávania stratégie“.
Nové indikátory by mali podľa eurokomisárky hodnotiť odolnosť a zraniteľnosť jednotlivých priemyselných
ekosystémov. Ukazovatele budú napríklad sledovať, či je daný ekosystém
či podnik závislý na malom množstve
dodávateľov, čo môže zvyšovať jeho
zraniteľnosť. Ďalej sa bude pozerať
na to, či firma implementovala ciele
a politiky, či je jej činnosť udržateľná, dodávaná načas a bez prerušení.
Toto má podľa Kerstin Jorna pomôcť
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komplexne monitorovať stav jednotlivých hospodárskych ekosystémov a
pri hodnotení zohľadniť napríklad aj
snahy o dekarbonizáciu.
Nová stratégia by mala mať dve
odlišné časti. Prvá je zameraná na
udržanie hladkého fungovania jednotného trhu, najmä rekapitalizáciou podnikov, záchranu pracovných
miest a prispôsobenie výroby novému normálu post-COVIDového sveta.
Druhá časť by mala byť zameraná na
pomoc pri zelenej a digitálnej transformácii európskeho priemyslu. Tiež
by mala posilniť priemyselnú suverenitu EÚ a jej strategickú autonómiu.
Tie si vyžadujú konkurencieschopnú
priemyselnú základňu a rozsiahle investície do výskumu a inovácií, dodala Kerstin Jorna.

BUDOVY A DOPRAVA
V EU ETS
Rok 2021 otvára koncepčnú diskusiu o európskej architektúre cien CO2
v nasledujúcej dekáde. Európsky systém obchodovania s emisiami (ETS)
nefungoval efektívne v dôsledku
nízkych cien uhlíka. Stabilizovali ho
až reformy najmä postupné znižovanie celkového množstva povoleniek.
Ďalšie reformy ho čakajú tohto roku,
uvažuje sa o jeho rozšírení na sektor
námornej a leteckej dopravy a obmedzení bezplatných povoleniek. Eurokomisia sa vyjadrila, že perspektívne
do systému zahrnie aj oblasť stavebníctva a budov. Podobne ako uhlíkové clo by zdanenie nových odvetví
malo priniesť „čerstvé“ peniaze na
financovanie Fondu obnovy EÚ.
Členské štáty si teda okrem systému obchodovania s emisiami v rámci
EU ETS nastavujú národné ciele znižovania emisií v sektoroch, ktoré do
EU ETS nepatria. Emisie z dopravy,
stavebníctva, ale aj poľnohospodárstva, odpadov a ostatného priemyslu

sú v súčasnosti regulované v rámci
takzvaného Spoločného úsilia členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov (Effort Sharing Regulation
– ESR). Ide o odvetvia, ktoré pokrývajú hlavne malých producentov emisií a v ktorých majú právne predpisy
členských štátov významnú úlohu
vzhľadom na rozdielne podmienky v
jednotlivých krajinách.
Tento systém by sa podľa Komisie
mal zreformovať a zohľadniť nové klimatické ciele a úsilie o obnovu ekonomiky. Návrh je zatiaľ v štádiu zámeru a eurokomisia k nemu otvorila verejné konzultácie.
V reakciách v rámci verejných
konzultácií sa vzácne zhodnú zástupcovia biznisu a enviroorganizácií v
tom, že rozšírenie EU ETS o dopravu
a budovy neprinesie rýchlejšie znižovanie emisií. Tvrdia, že zahrnutím
sektorov bývania a dopravy do obchodu s emisiami stratia členské štáty motiváciu dekarbonizovať. Môže
to mať negatívny vplyv na prijímanie
opatrení ako sú stimuly na renováciu
budov, zvyšovanie podielu obnoviteľnej energie zavedenie minimálnych
noriem energetickej hospodárnosti
budov a opatrení na zmiernenie energetickej chudoby.
Na zdanenie emisií z cestnej dopravy a bývania doplatia podľa firiem
a zelených organizácií najmä domácnosti s nízkymi príjmami. To totiž v
krátkodobom horizonte povedie k
vyšším faktúram pre nízkopríjmové
domácnosti, ktoré si nemôžu dovoliť
renovovať domy alebo vymeniť svoje
autá s neekologickými motormi pred
skončením ich životnosti. Náklady na
zelenú transformáciu by tak niesli tí
najzraniteľnejší, čo nie je v súlade s
princípom spravodlivého prechodu
na čistejšiu ekonomiku, ktorý garantuje Európska zelená dohoda, zhodujú sa zástupcovia biznisu a zelené mimovládky. n
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ČLÁNOK

Digidane aj digieuro, pravdivý online
obsah či biometria: Čo čaká európsky

digitálny trh v roku 2021?
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Korešpondent káblových telekomunikácií v prvej polovici devätnásteho
storočia. [Wiki Commons/Rikazuki]

I

nternet už nie je len nástrojom komunikácie, či podnikania. Stal sa aj
priestorom, v ktorom sa tvorí realita.
Európske inštitúcie sa preto v novom
roku pokúsia ešte viac prepojiť európsky digitálny trh a predstaviť pravidlá,
o ktorých sa vo svete zatiaľ len diskutuje.
Chystajú desiatky nových iniciatív.

V roku 2020 mala podľa euroinštitúcií odštartovať v Únii Európska digitálna dekáda. No koronakríza, ktorá
ešte viac zvýraznila potrebu kvalitného internetu, online služieb, ale aj
zručností, však pribrzdila rozvoj infraštruktúry, či jej ochrany, ktoré boli
plánované.
Internet totiž dnes nie je len nové
médium, ale aj tvorca reality. A nevy-

hnutnosť funkčného a zabezpečeného
digipriestoru si Brusel plne uvedomuje, a aj preto sa digitalizácia dostala do
popredia v plánoch európskej obnovy
po pandémii. Z únijného Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do
neho pôjde minimálne pätina peňazí.
Eurokomisia v novom roku predstaví „cestovnú mapu“ toho, ako digitálne ciele, ktoré chce splniť do roku
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2030, dosiahnuť. Zmeškali sa totiž dôležité dátumy pri zavádzaní 5G sietí,
mnohé nariadenia neboli transponované do národných legislatív, a Jednotný digitálny trh v Únii nie je ani
zďaleka celistvý. V roku 2021 bude preto musieť celá EÚ v tejto oblasti pridať.

DIGITÁLNE SLUŽBY A TRH
Najväčšia debata sa v tomto roku
rozpúta okolo novej legislatívy, ktorá
má aktivity na spoločnom digitálnom
trhu ovplyvniť najviac. Koncom minulého roka predstavila Európska komisia tri návrhy európskych predpisov
o digitálnych službách (Digital Services Act), digitálnych trhoch (Digital
Markets Act) a spravovaní dát (Digital
Governance Act).
Reformuje nimi online služby,
ktoré dnes zastrešuje najmä dvadsať
rokov stará legislatíva (vrátane online nakupovania, digitálnych služieb
na internete, predaj nebezpečných
produktov, prístup na digitálny trh
pre nové firmy, a pod.). Pridáva však
aj nové elementy, ako právna zodpovednosť online platforiem za uverejnený obsah, cielená reklama (založená
napr. na umelej inteligencii), či zamedzenie nekontrolovateľného rastu digitálnych monopolov. Dotýkať sa bude
politickej reklamy, aj zbierania a využívania dát používateľov.
Debata sa však presunie z exekutívy do členských štátov a zároveň
Európskeho parlamentu, a to najmä
vo výboroch pre vnútorný trh, IMCO
(aj so slovenskými europoslancami
Eugenom Jurzycom (SaS/ECR), Monikou Beňovou (Smer-SD/S&D), Ivanom
Štefancom (KDH/EPP) a Miroslavom
Radačovským (nezaradený), a ekonomické záležitosti, ECON (len so zastúpením Eugena Jurzycu). Zapoja sa
aj výbory pre právne veci a občianske
slobody.
Finálna podoba rozsiahlych celoeurópskych zákonov však v najbližších
dvoch rokoch pravdepodobne nebude
známa. Platiť však v tejto oblasti začnú
(1. júla) nové pravidlá pri online predaji
(od firiem súkromným zákazníkom),
podľa ktorých musia predaj spoločnosti cez spoločný európsky systém,
tzv. mechanizmus One Stop Shop.
V treťom štvrťroku by mala eurokomisia predstaviť aj návrh legislatívy
v oblasti platenej politickej reklamy,
ktorá bude v online prostredí súčasťou
predpisov o digitálnych službách.
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DIGITÁLNE DANE
Pravdepodobne v marci odštartuje
aj diskusia o digitálnej dani. Keďže sa
na úrovni OECD nenašiel – najmä pre
americkú blokádu – konsenzus, Únia
chce v tomto roku predstaviť vlastné
pravidlá. Do jari bude Brusel čakať
na stanovisko novej americkej administratívy a následne hľadať zhodu
v Únii. Nový plán by mali predstaviť
už v druhom kvartály. V súčasnosti
sa špekuluje o výške (Nemecko a Francúzsko skloňuje trojpercentnú taxu),
ale aj spôsobe platieb (Írsko, či Fínsko
navrhujú, aby časť digidaní putovala
priamo do európskeho rozpočtu), no
otázok bude oveľa viac.
Niektoré krajiny boli ešte v minulom roku mierne frustrované z celoeurópskej nečinnosti a postupne začali
zavádzať vlastné formy odvodov pre
digitálne spoločnosti. Ambíciou Únie
však bude nájsť aj v tejto téme kompromis.
K európskym „digitálnym“ peniazom by mohli pribudnúť aj ďalšie. Európska centrálna banka zahájila vlani
v októbri trojmesačnú verejnú konzultáciu o plánoch na zavedenie tzv. digitálneho eura. O ďalších postupoch by
mala ECB informovať približne v polovici roka. Únia totiž nie je jediná,
ktorá sa na trh s digitálnymi menami
chystá. Napríklad Čínska ľudová banka v októbri predstavila vlastný experiment s pokročilou digitálnou menou
a v súčasnosti ďalej pokračuje vo vývine digitálneho juanu, založenom na
technológii blockchainu.

E-ID, E-ZDRAVIE,
E-JUSTÍCIA
Ešte v prvom štvrťroku navrhnute Eurokomisia aj novú európsku digitálnu identitu (European e-ID). Tá
má uľahčiť prístup k online službám
eGovernmentu v celej Únii. Koncom
roka by mala v tejto oblasti pribudnúť
aj legislatívna iniciatíva o európskom
priestore pre údaje, týkajúce sa zdravia. Vzniknúť by tak mohol jednotný
európsky priestor pre zdravotné údaje. Hovoríme o digitálnych podpisoch,
pečiatkach, matrike a neskôr aj zdravotných záznamoch.
Portugalské predsedníctvo v Rade
EÚ chce využívanie nových technológii aj v oblasti spravodlivosti, a to najmä pri prepájaní európskych právnych
a súdnych systémov na jednej strane a

IT systémov členských štátov na strane druhej. Stabilné riadenie systému
e-CODEX ako digitálneho nástroja na
zlepšenie spolupráce medzi členskými
štátmi a pokračovanie v plnení akčného plánu pre európsku elektronickú
justíciu na roky 2019 – 2023 sú len niektorými z konkrétnych digitálnych
cieľov nového predsedníctva.
Eurokomisia v tejto oblasti prispeje legislatívnou iniciatívou o výmene
digitálnych informácií, týkajúcich sa
prípadov cezhraničného terorizmu.
Plánuje tiež navrhnúť platformu pre
spoluprácu vyšetrovacích tímov a celkovú digitalizáciu cezhraničnej justičnej spolupráce.

COPYRIGHT JE SPÄŤ
Do 7. júna by rozsiahle neriadenie
o autorských právach, ktoré vyvolalo
obrovské diskusie najmä v roku 2019,
mali implementovať členské štáty.
Najzásadnejšie problémy v súvislosti s legislatívou boli s jej článkami 11
a 13 (po novom 15 a 17). Podľa prvého z
nich musia mať online platformy, ktoré zverejňujú časti cudzích obsahov,
výňatky z textov, hudby, videí či obrázkov, uzatvorené licenčné zmluvy s ich
autormi alebo vydavateľmi. Podobne
kontroverzným sa stal článok 15, ktorý
požaduje, aby platformy, na ktoré používatelia nahrávajú obsah, zabezpečili, aby sa na ich stránkach neobjavil
nelicencované, originálne diela. Táto
právna zodpovednosť núti platformy,
aby zaviedli isté spôsoby, ktorými by
tento obsah a jeho licencie kontrolovali. Odporcovia hovoria o nahrávacích
filtroch, podporovatelia trvajú na tom,
že v texte sa pojem „nahrávací filter“
nenachádza.
O tzv. dani zo snippet-ov (teda časti
z textov, ktoré sú vyňaté, no dostupné
v prehliadačoch a platformách) hovorí
práve článok 17 novej legislatívy. Ten
je v súčasnosti aj predmetom procesu
na Súdnom dvore EÚ, na ktorý sa obrátilo Poľsko. Automatické filtrovanie
používateľmi nahratého obsahu podľa
Varšavy podkopávajú podstatu práva
na slobodu prejavu a informácií. Prvé
stanovisko generálneho advokáta
Súdneho dvora by malo prísť 22. apríla
a môže naznačiť, či sa júnový termín
implementácie nebude posúvať.

DIGITÁLNY OBSAH
Neistoty v spoločnosti a obavy o
budúcnosť sa počas pandémie stali
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ešte plodnejším prostredím pre rozvoj
dezinformácii, falošných správ a na
nich postavených hoaxoch. Experti
preto očakávajú, že 2021 bude rokom,
kedy sa online spoločnosti a platformy zamerajú na zdôrazňovanie pravdy a obmedzovanie šírenia falošných
správ. Naznačujú to už prvé dni. Po
útoku na americký Kongres (6. januára) obmedzili najväčšie platformy,
vrátane spoločností Facebook, Google
či Twitter nielen pôsobenie viditeľných politikov, vrátane dosluhujúceho prezidenta. Prekážky sa zo dňa na
deň postavili do cesty šírenia alternatívnych komunikačných kanálov
(Google a Apple obmedzili dostupnosť
aplikácie Parol, ktorú využívala najmä
americká radikálna pravica) a začalo
sa aj s odstraňovaním neoverených
účtov a botov.
Nejde však o chvíľkové precitnutie
firiem – do Bieleho domu nastupuje
nová administratíva a jej požiadavky
na slobodu prejavu sa budú od tej predošlej značne odlišovať. Ak chcú americké techgiganty ostať v jej priazni,
iné im nateraz nezostáva.
Lídrom v Únii sa však zablokovanie Trumpa nepozdáva. Paríž aj Berlín
už vyjadrili nesúhlas s iniciatívami
najväčších platforiem. Paradoxne
však z ich pohľadu nie je až tak problematické to, že bolo obmedzené šírenie
dezinformácii dosluhujúcim prezidentom, ale skôr fakt, že rozhodnutie
obmedziť „slobodu prejavu“ sa udialo
z iniciatívy súkromnej spoločnosti
a nie štátu.
Zmeny prístupu firiem by sa v novom roku mali odraziť aj na bežnom
používaní platforiem a sociálnych sietí v EÚ.
Návrh nariadenia Európskej komisie o predchádzaní online šíreniu
teroristického obsahu sa blíži k záverečnej fáze svojho legislatívneho
procesu. Rada a Parlament dosiahli
politickú dohodu 10. decembra 2020.
Navrhované nariadenie si po novom
vyžaduje požiadavku na reakciu, teda
zastavenie šírenia takýchto príspevkov do jednej hodiny. Platformy budú
rovnako povinné proaktívne ich monitorovať. Na jar by mal pribudnúť
návrh eurokomisie o riešení sexuálneho zneužívanie detí online (detailnejšie v časti Súkromie a bezpečnosť)
a koncom roka aj stratégia boja proti
antisemitizmu, či iniciatíva rozšíriť
zoznam trestných činov v Únii na
všetky formy zločinov z nenávisti a
nenávistné prejavy.
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UMELÁ INTELIGENCIA
V oblasti umelej inteligencie podľa
expertov Únia zaostáva za ostatným
vyspelým svetom asi najviac. Jej rozvoj
bude naďalej urýchľovať aj nové objavy v ďalších vedách, najmä však v biológii a medicíne. Vzhľadom na existujúce problémy algoritmického skreslenia a veľké množstvo obáv o ochranu
súkromia budú etika a ochrana údajov
naďalej hlavnými témami živej diskusie. Záujem o potenciálne riešenia, ako
sú algoritmy, ktoré by eliminovali zaujatosť, či ešte viac anonymizovali, sa
bude naďalej zvyšovať.
V priebehu roka 2021 by sa v Únii
mali nastaviť štandardy pre využívanie umelej inteligencie. Eurokomisia
predstaví novú legislatívu, ktorá bude
vychádzať z doterajších verejných diskusií. Europarlament už medzitým
niekoľko menších iniciatív v tejto oblasti odštartoval (napr. režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú
inteligenciu, etika a AI, či práva duševného vlastníctva). Vo všeobecnosti
žiada, aby bol stredobodom nových
pravidiel človek, aby vychádzali zo
spoločných európskych hodnôt a zároveň pomohli naštartovať ekonomiku.
Európu čaká aj širšia debata o využívaní biometrickej identifikácie, ako
rozpoznávanie tváre, ktorá uviazla po
tom, ako sa na verejnosť dostali plány
európskej exekutívy, ktorá chcela zaviesť moratórium na softvéry.

SÚKROMIE A BEZPEČNOSŤ
Do 21. decembra 2020 mali členské
štáty EÚ implementovať smernicu,
ktorou sa ustanovuje tzv. Európsky
kódex elektronických komunikácií
(EECD). Kódex do regulačného rámca
EÚ z oblasti telekomunikácií zavádza
tzv. nadštandardné aplikácie na odosielanie správ. Inými slovami sa vďaka nemu textové aplikácie ako WhatsApp či Viber dostali v Únii pod prísnejší dohľad.
V dôsledku týchto pravidiel sa do
pôsobnosti kódexu dostali aj ustanovenia o dôvernosti komunikácie v
smernici o elektronickom súkromí
(ePrivacy Directive). Ide najmä o postupy, ako skenovanie správ pri podozrení z trestnej činnosti, napríklad
obrázkov zneužívania detí, a pod. Európska komisia preto navrhla dočasné
právne predpisy, ktoré sa odchyľujú od
zákazov podľa spomínanej smernice.
V legislatívnom procese sa bude pre-

to pokračovať aj tento rok. Zatiaľ totiž
naprieč blokom neexistuje konsenzus
o navrhovanej náhrade smernice o
elektronickom súkromí.
Do popredia sa opäť dostane aj kybernetická bezpečnosť. Nová stratégia toho, ako v Únii čeliť kyberútokom,
vyšla tesne pred Vianocami. Jej súčasťou je aj revízia smernice o bezpečnosti sieťových a informačných systémov
(NIS 2), ktorá do rozsahu minimálnych
požiadaviek pridáva niektoré nové
sektory. Zároveň má harmonizovať
európske sankčné režimy v prípade
kyberútoku. So stratégiou by mal prísť
aj akčný plán.

TELEKOMUNIKÁCIE
A SIETE 5. GENERÁCIE
Cieľ Únie, aby sa každému členskému štátu podarila aukcia frekvencií
pre 5G siete ešte v roku 2020, sa nenaplnil. V čase, kedy Európu zaplavila
prvá vlna pandémie, bolo v Únii vydražených len 20 percent vyčlenených
frekvencií. A koronakríza plány ešte
viac spomalila. Do polovice decembra
pridelili členské štáty (ešte vrátane
Spojeného kráľovstva) v priemere iba
36,1 percent pásiem.
Ak chce v najbližšom čase Únia
„jeden z najdôležitejších stavebných
prvkov našej digitálnej ekonomiky a spoločnosti“ rozbehnúť naplno,
v roku 2021 musí zabrať a členské štáty
nielen posmeľovať, ale pri nedodržiavaní záväzkov, ku ktorým sa zaviažu,
aj trestať. Aj pandémia totiž ukázala,
že bez dobrého internetového pripojenia vo firmách, ale aj domácnostiach,
kolabuje nejedna ekonomika.
Samostatná iniciatíva by sa mala
týkať zníženia nákladov na širokopásmové pripojenie. Komisia v súčasnosti zvažuje revíziu smernice, ktorá
sa problematike venuje, keďže predpokladá, že nižšie náklady posilnia
celkovú konektivitu v bloku. Koncom
roka 2020 Komisia otvorila v tejto oblasti aj verejnú konzultáciu, ktorá potrvá do marca 2021.
Portugalsko ako predsedajúca krajina v Rade sa chce najmä v prvej polovici zamerať na vytvorenie Európskej
platformy pre vstup údajov, ktorá bude
založená na funkciách podmorských
káblov, najmä spojeniach medzi Európou, Afrikou a Južnou Amerikou.
V júni chce predsedníctvo v tomto duchu slávnostne odštartovať prevádzku
nového podmorského optického káblového spojenia EllaLink v Sines, ktorý
tri kontinenty prepája. n
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Ekonomika v 2021:

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

Ilustračný obrázok: Pixabay
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V

tomto roku by sa mala európska ekonomika zotavovať, na
predkrízovú úroveň sa však ešte
nevráti. Rýchlosť rastu bude závisieť aj
od úspechu a rýchlosti vakcinácie.
Európske krajiny začali s očkovaním, no pandémia COVID-19 pokračuje. Aj v optimistických scenároch
(neobjaví sa nová odolnejšia mutácia
vírusu, vakcíny budú účinné, podarí sa vyriešiť problém dostupnosti
vakcín, očkovať sa nechá dostatočný
počet ľudí) však bude pandémia pokračovať do leta, s ňou aj obmedzenia
a negatívne ekonomické dôsledky.
Rýchlosť, ktorou sa vráti hospodárstvo na predkrízovú úroveň, bude
závisieť aj od rýchlosti a efektívnosti
očkovania. Už na začiatku roka je jasné, že niektoré krajiny zvládajú vakcináciu lepšie, ako iné.

RIZIKÁ DLHÉHO COVIDU
Britská konzultačná spoločnosť
Control Risks označuje „dlhý COVID“ za jedno z piatich hlavných rizík roka 2021. Rozdielna dostupnosť
vakcín, schopnosť vlád organizovať
imunizačné kampane, i ochota ľudí
nechať sa očkovať povedie k tomu, že
aj keď sa pandémiu podarí potlačiť, jej
ostrovy pretrvajú a budú narúšať medzinárodný obchod i dopravu.
Pandémia tiež zmenila vzťah me-
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dzi štátom a firmami. V niektorých
oblastiach, najmä zdravotníctve, možno očakávať viac regulácií. Liberálnu
ekonomickú agendu nahrádza väčší
protekcionizmus. Vlády pristupujú
k zahraničným investíciám opatrnejšie, najmä v strategických sektoroch.
Protipandemické
opatrenia
v mnohých krajinách narušili dôveru
voči vládam, i štátu všeobecne. Podľa
Control Risks sú bezpečnostné riziká v roku 2021 vo väčšine členov EÚ
nízke, v severských krajinách a Slovinsku veľmi nízke. Mnohé však
čelia stredne vysokým politickým
rizikám, vrátane všetkých našich vyšehradských susedov.

NÁVRAT NA PREDKRÍZOVÚ
ÚROVEŇ NAJSKÔR V 2022
Podľa väčšiny predpovedí sa európska ekonomika vráti na predkrízovú úroveň najskôr v nasledujúcom
roku. Očakávania inštitúcií zhŕňa prehľad zverejnený Európskym
parlamentom.
Európska centrálna banka predpovedá hospodársky pokles v poslednom štvrťroku 2020 aj prvom kvartáli
2021. Hospodárska cena protipandemických opatrení je nižšia, než na jar
(pokiaľ sa predíde rozsiahlym lockdownom), no ekonomické dôsledky
budeme pociťovať aj po konci zdravotnej krízy. Firmy skrachujú, stratia
sa pracovné miesta, väčšina ľudí, fi-

riem a štátov bude viac zadlžená.
Podľa ECB má reálne HDP eurozóny v 2020 klesnúť o 7,3 percenta.
V tomto roku narasti o 3,9 percenta,
v nasledujúcom o 4,2 percenta. Hospodárstvo sa na predkrízovú úroveň
dostane v polovici roku 2023.
Rýchlu obnovu ekonomiky neočakáva ani OECD (decembrové predpovede). HDP eurozóny kleslo v minulom roku o 7,3 percenta, v tomto
roku narastie o 4,7 a v budúcom o 2,9
percenta. Po dvoch rokoch bude ekonomika asi 5 percent pod predkrízovou úrovňou. Medzinárodný menový
fond zas v októbri očakával priemerný strednodobý rast eurozóny na
úrovni 3,5 percenta (roky 2020-2025),
čo znamená len pomalý návrat na
predkrízovú úroveň. Podľa fondu prinesie kríza pokles životného štandardu, zvýši nerovnosť aj riziko chudoby.
Rýchlosť zotavenia sa však v jednotlivých štátoch bude líšiť. Podľa
Európskej komisie (jesenné predpovede) sa v 2021 na predkrízovú úroveň
dostanú len Írsko (plus 0,5 percenta)
a Litva (plus 0,7 percenta). Väčšina
ostatných, vrátane Slovenska, sa plne
zotaví až v 2022 (slovenské HDP bude
na konci toho roku o 1 percento vyššie, než na konci 2019). V desiatich
krajinách (Belgicko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Rakúsko, Portugalsko a Chorvátsko) sa bude ekonomika zotavovať
viac ako dva roky. n
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Európska zahraničná a obranná
politika v roku 2021:

Skrotí znovuobjavenie
Ameriky ambície Únie?
A u t o r : L u c i a Y a r | E U R A C T I V. s k

Ilustračný obrázok. Louis Prang: Kolumbus sa zmocňuje novej krajiny
(1893), Knižnica amerického kongresu. [Wiki Commons]

S

poločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Únie v novom roku
ovplyvní budovanie post-trumpovského transatlantizmu. Brusel zapracuje aj na nových partnerstvách s
regiónmi, o ktoré rastie záujem najmä v

súvislosti s klimatickými zmenami, vrátane Indie, Afriky a Arktídy.
Demokracia bude vo svete po pandémii v horšom stave ako pred ňou,
na čo doplatia najmä chudobnejšie
regióny. Únia sa ale môže sústrediť na

perspektívy, ktoré s obnovou po kríze prídu. Dostane okrem iného šancu
opätovne naštartovať ambície lídra v
tzv. mäkkej sile.
Otázky klímy transformujú už
existujúce partnerstvá (napríklad s Čínou) a posmelia záujem bloku o nové
regióny, ako India, či Arktída.
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ZAHRANIČNÁ POLITIKA
EURÓPSKI SUSEDIA
Obnova partnerstva s južným susedstvom, ktoré bude spolu s východným susedstvom Komisia „uprednostňovať“ tak, ako doteraz, píše sa
v programe európskej exekutívy. Spoločné oznámenie o obnovenom partnerstve by mala eurokomisia iniciovať
už v prvom štvrťroku.
Po odblokovaní slovensko-českého veta voči bulharskému návrhu by
mohlo dôjsť k opätovným dohodám
a konečnému otvoreniu negociácii
o vstupe s Albánskom a Severným Macedónskom.
Snahám o lepšiu spoluprácu bude
ale aj v tomto regióne dominovať vakcinácia. Viditeľnosť pri pomoci s očkovaním bude jednou z hlavných stratégii, ako v čase, kedy sa zásadné zmeny
v rozširovaní Únie neočakávajú, udržať priazeň a podporu obyvateľstva na
západnom Balkáne.
Turecko a jeho vzťah s Úniou sa
tiež v budúcom roku pravdepodobne
v mnohom nezmení. Ak by nedošlo k
predčasným parlamentným voľbám,
súčasný kurz Ankary ostane rovnaký:
asertívna politika voči susedom, aj pichanie do osieho hniezda. Bez Trumpa
vo Washingtone budú voči Turkom
Američania azda ešte ostrejší a turecká vláda bude pravdepodobne intenzívnejšie komunikovať s Moskvou, ale
aj s Pekingom.
Prezident Erdoğan na domácej scéne sľubuje rok plný reforiem. Efektívne očkovanie populácie bude však aj
v tejto krajine základom pre opätovné
naštartovanie ekonomiky. Väčšina
Turkov bude zaočkovaná čínskou vakcínou spoločnosti Sinovac.
Do marca má európska diplomacia
prísť s návrhom, ako situáciu so sankciami voči Turecku riešiť. Koordinovať
sa pri tom po novom chce už aj so Spojenými štátmi.
HĽADANIE STRATENÉHO
TRANSATLANTIZMU
Na prvý pohľad sa dátumu 20. január, kedy v Bielom dome preberie
vedenie Joe Biden, nemôžu európski
lídri dočkať. Na starom kontinente
však mnohým, najmä z krajnej pravice, môžu nastať komplikovanejšie
časy: od sponzorov, po sociálne siete.
Víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách vidí Únia ako príležitosť. Európska komisia a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell predložili v de-
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cembri návrh novej transatlantickej
agendy, ktorá by sa mala stať rámcom
pre obnovu starého blízkeho partnerstva. Vďaka prevahe demokratov
v oboch komorách kongresu bude mať
Biden cestu otvorenú.
Bližšie vzťahy s Bielym domom
môžu zabrzdiť iniciatívy Únie, ktoré
súviseli s narastajúcimi ambíciami
v strategickej autonómii v rôznych oblastiach, vrátane podpory domáceho
obranného priemyslu, či digitalizácii.
Po oficiálnom vystúpení z Európskej únie a ukončenia prechodného
obdobia v minulom roku, si nový zahraničnopolitický vzťah začína od 1.
januára budovať blok aj so Spojeným
kráľovstvom. Skončil sa voľný pohyb
osôb a dohoda z decembra vyriešila aj
ekonomické otázky.
Únia si bude chcieť Britov udržať
nablízku okrem obchodu aj v oblasti obrany, keďže pred brexitom míňali
zhruba štvrtinu celkového kombinovaného rozpočtu EÚ na obranu. Asi
pätina kritických kapacít EÚ, vrátane námorných hliadkovacích lietadiel, viacúčelových fregát, či satelitu
včasného varovania, bola tiež britská. V súčasnosti sa skloňuje možnosť
osobitných bezpečnostných dohôd.
EÚ len prednedávnom vyriešila aj
problém účasti tretích na európskych
obranných projektoch PESCO a Brusel
by v nich chcel Londýn vidieť čo najskôr.
ĎALŠIE SVETOVÉ
MOCNOSTI NA SCÉNE
O tom, ako bude obchod a investovanie medzi Čínou a Úniou vyzerať sa
diskutovalo od roku 2013. Po 35 kolách
oficiálnych rokovaní bola napokon
pomerne nečakane v predposledný
deň minulého roka prijatá Komplexná
dohoda o investíciách. Jej pretlačenie
zo strany Berlína a Paríža však podľa
expertov zabrzdí možnosť zatlačiť na
Peking spoločne so Spojenými štátmi. V roku 2021 prejde nová dohoda
ešte poslednými právnymi úpravami
a následne ju obe strany podpíšu. Ratifikácia na európskej strane je v tomto prípade nutná len od Európskeho
parlamentu, pričom by celý proces
mal prebehnúť ešte tento rok. Ak však
bude nový americký prezident Joe Biden iniciovať očakávaný transatlantický dialóg o Číne, vplyv to môže mať
aj na finálnu podobu dohody.
Únia sa pri absencii Spojených
štátov spoliehala aj na to, že k štafete
v boji proti klimatickým zmenám sa

aspoň čiastočne pridá práve Peking. V
minulom roku Číňania oznámili plán
dosiahnutia uhlíkovej neutrality do
roku 2060, pričom sa čaká na špecifikácie aj plán, ktorý by mohli v tomto
roku predstaviť.
Čínu bude Únia pozorne sledovať
aj v ďalších iniciatívach, ktoré čiastočne súvisia s klimatickými zmenami.
Jednak pôjde o agresívnejšie aktivity
v Arktíde, a jednak bude Peking pokračovať v zaisťovaní strategických
oblastí v Juhočínskom mori, kde jeho
najdôležitejšie obchodné centrá budú
v najbližších rokoch zažívať priame
následky vyčíňania počasia a klimatických zmien.
Pokus o otravu lídra ruskej opozície Alexeja Navaľneho, ktorú Únia jednoznačne pripisuje snahám Kremľa
o jeho umlčanie, rozložili akékoľvek
nádeje na zlepšenie dialógu na trase
Moskva – Brusel. Únia je pre Rusko čoraz toxickejšou záležitosťou.
Ekonomické dôsledky pandémie,
ktoré prispievajú k prehlbovaniu nerovnosti a chudoby v Rusku, pravdepodobne ešte rozšíria frustráciu
verejnosti, na ktorú Moskva tradične
reaguje ďalšími represiami. Pri pokračujúcom tlaku Únie v oblasti ľudských
práv bude preto Moskva odpovedať
ešte intenzívnejšou kampaňou proti
bloku, napríklad aj prostredníctvom
svojich dezinformačných kanálov.
Európske sankcie voči Rusku ostanú s najväčšou pravdepodobnosťou
v platnosti aj počas celého roka 2021
(nateraz platia do 31. júla 2021).
Realpolitika Moskvy na Kaukaze,
v severnej Afrike, či na Blízkom východe však priniesla ovocie a Moskva
ani v tomto roku nastavenú stratégiu
„rozdeľuje a panuj“ pravdepodobne
nebude meniť. A partnerov nájde, napríklad v Turecku, Indii a v oslabení aj
v Bielorusku či čoraz nepokojnejšom
Kirgizstane.
NOVÉ OBZORY
Podľa organizácie Freedom House
je demokracia vo svete v horšom stave
ako pred pandémiou vo viac ako 80
krajinách sveta, najviac však v Afrike.
Únia si za jednu z priorít v roku 2021
zvolila práve tento kontinent. Chce posilňovať partnerstvo, no zamerať sa aj
na pomoc pri distribúcii vakcíny. Podľa expertov by si práve vďaka aktívnejšej účasti pri očkovaní na kontinente
mohla Únia opätovne získať priazeň
obyvateľstva a budovať na svojej zašlej
mäkkej sile (soft power).
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Hoci je Únia stále najväčším africkým donorom (súčasný rozpočet
Európskeho rozvojového fondu pre
kontinent zahŕňa 29,1 miliardy eur),
Čínou financovaný rozvoj infraštruktúry je čoraz viditeľnejší. Partnerstvo
s Afrikou by Únia chcela v novom roku
posilniť aj v bezpečnostnej oblasti,
konkrétne v regiónoch Sahelu a Guinejskom zálive.
Najmä portugalské predsedníctvo
potlačí v prvej polovici roka aj bližšiu
spoluprácu s krajinami Južnej Ameriky. Lisabon sa chce posunúť najmä
v negociáciách o asociačnej dohode
EÚ-Mercosur, či modernizácii globálnej dohody EÚ-Mexiko. Aj v tomto regióne však rastie čínsky vplyv, a to aj
v oblasti vakcinácie. Peking plánuje až
deväť miliardovú pôžičku pre krajiny
Južnej Ameriky a Karibiku.
Do centra pozornosti sa však dostanú aj dva, pre Úniu nové, regióny
záujmu. Prvým je India – plánuje sa
stretnutie európskych lídrov s indickým premiérom.
Druhým dôležitým, no stále pomerne novým, bude Arktída. Eurokomisia chce aktualizovať politiku EÚ
voči regiónu, ktorý je obzvlášť vystavený zmene klímy. Zároveň sa s topiacimi ľadmi stáva čoraz prístupnejšou
destináciou, a to najmä súkromných
spoločností, ktoré v oblastiach hľadajú
nové zdroje nerastných surovín. S prechodnejšou námornou cestou sa navyše stáva strategickou oblasťou pre
svetové mocnosti, vrátane Spojených
štátov, Ruska a Číny.
Experti životného prostredia však
varujú, že okrem roztopených arktických ľadovcov a vody, ktorá zvýši svetovú hladinu morí, sa do ovzdušia dostávajú aj tony nebezpečného metánu,
či baktérie a vírusy, ktoré v permafroste hibernovali po tisícročia.

POSTAVENIE ÚNIE
NA SVETOVEJ SCÉNE
Zmeny v prístupe k európskej zahraničnej politike by sa mali diať aj
interne, respektíve voči medzinárodným organizáciám. Eurokomisia by
mala koncom roka predstaviť nástroj
na odrádzanie od donucovacích opatrení tretích krajín a boj proti nim.
O čosi skôr predstaví spoločné
oznámenie o posilnení prínosu EÚ
k multilateralizmu založenému na
pravidlách. Reformy by chcel Brusel
iniciovať aj na viacerých medzinárodných fórach, či už vo Svetovej zdravotníckej organizácii, alebo vo Svetovej
obchodnej organizácii. Tu sa 12. ministeriál presúval z marca 2020 na jún
2021, pričom sa očakávajú nové podnety na zmeny v celkovom mechanizme,
či riešenie sporov v tejto organizácii.

OBRANA
STRATEGICKÁ AUTONÓMIA
Tzv. európska strategická autonómia prežívala za vlády Donalda Trumpa v Spojených časoch obrodu. Najmä
Nemecko a Francúzsko upozorňovali,
že sa bezpečnosť Únie nemôže bezpodmienečne spoliehať na amerických
partnerov a v bloku preto ožili mnohé
staré aj nové projekty pre lepšiu bezpečnostnú spoluprácu, aktívnejšie zahraničnopolitické a vojenské tréningové misie, ale aj investície do nových
projektov, vedy a výskumu v obrane.
Únia a jej členské štáty budú v novom roku intenzívne pracovať na zozname bezpečnostných hrozieb, známom ako Strategický kompas. Je však
otázne, či sa v oblasti bezpečnosti udrží pozornosť pri budovaní európskych
kapacít, alebo sa skôr sústredí na hľadanie synergií so Severoatlantickou
alianciou.

Tento projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou.

Mediálny partner:

Táto publikácia reprezentuje
výlučne názory autorov.
Európsky parlament nezodpovedá
za akékoľvek použitie informácií
obsiahnutých v tejto publikácii.

Titulné foto: Ilustračný obrázok. Kabinet umenia (1660–1680), Ferdinand Apshoven – pôvodné určenie,
Hans Jordaens III. – autor predlohy, Slovenská národná galéria. [Webumenia.sk]

ZÁSADNÝ ROK PRE NATO
Keďže Joe Biden už avizoval, že sa
chce intenzívne venovať aj obnove
partnerstiev v NATO, v novom roku
sa bude veľa hovoriť o transformácii
Aliancie.
Pozornosť sa sústredí najmä na
plánovaný summit, na ktorom by generálny tajomník Jens Stoltenberg
mohol predstaviť nový politický dokument, ktorý by vznikol na základe nedávno publikovanej správe o reforme
Aliancie.
V roku 2021 sa rozhodne, ako bude
Aliancia pokračovať v Afganistane.
Podľa Stoltenberga pôjde aj o dôležitý
rok pre kontrolu šírenia nukleárnych
zbraní a odzbrojovanie.
VESMÍR SA OTVÁRA
Nové obzory bude Únia objavovať
aj vo vesmíre. Američania, s novými Vesmírnymi silami, ktoré vznikli
v roku 2019, pokračujú v rozvoji, pričom v lete plánuje NASA odštartovať
prvú skúšobnú „planetárnu obranu“
pod názvom DART. Podľa plánu by sa
americká raketa mala pokúsiť o odchýlenie asteroidu z jeho kurzu a pripraviť sa na to, že by podobný scenár,
známy z Hollywoodskych filmov, skutočne v budúcnosti nastal.
Portugalské predsedníctvo sa chce
podieľať na spustení Vesmírneho
programu Európskej únie a v júni plánuje organizovať aj veľkú konferenciu
na túto tému v Coimbre. Eurokomisia
pripraví začiatkom roka akčný plán
„pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom“. n
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