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Redaktori portálu EURACTIV.sk sa v špeciáli pozrú 
na najdôležitejšie udalosti, ktoré sa tento rok oplatí 
sledovať v jednotlivých sektoroch európskej politiky.

Rok 2022 bude rokom francúzskeho a českého 
predsedníctva EÚ. Bude tiež tretím rokom pandémie 
a rokom nového predsedu alebo predsedníčky 
europarlamentu. Úniu čakajú dôležité národné 
voľby a ukončenie Konferencie o budúcnosti Európy.

„Z krízy tohto rozsahu sa nestačí len zotaviť. 
Musíme z nej vyjsť silnejší a odolnejší,” povedal 
podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.

Pre Európu zostáva naďalej kľúčová agenda 
digitálnej a zelenej transformácie. S tým však 
úzko súvisí aj proces ekonomickej obnovy, potreba 
čeliť výzvam v zahraničnej politike a dohliadať na 
dodržiavanie pravidiel v rámci zásad právneho štátu.

V týchto oblastiach redaktori EURACTIV.sk 
predstavia najdôležitejšie legislatívne procesy, 
kľúčové dátumy a názory stakeholderov.
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EÚ v roku 2022:  
Čo najviac ovplyvní  

Slovensko? 
A u t o r :  L u c i a  P o l l á k o v á  |  E U R A C T I V. s k

A N K E T A

Lodewyk Toeput, Záhrada potešenia s bludiskom, 1579-1584  
[Royal Collection]
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Európsky rok mládeže, rozvoj 
digitalizácie, boj proti klimatic-
kej zmene, následky pandémie, 

ale aj maďarské voľby – tieto udalosti 
budú podľa slovenských europoslan-
cov a europoslankýň v roku 2022 hrať 
dôležitú úlohu v Európskej únii.

Europoslanci odpovedali na otáz-
ku  Čo najdôležitejšie sa podľa Vás 
udeje v európskej politike v roku 
2022? Môže ísť o najvýznamnej-
ší legislatívny návrh, hlasovanie, 
udalosť alebo rozhodnutie v roku 
2022 v EÚ, ktoré by malo potenci-
álne veľký dopad na Slovensko.

V skratke:
•	 Robert Hajšel  poukazuje na po-

trebu vybudovania „silnejšej stra-
tegickej autonómie v zahraničnej, 
ako aj energetickej politike.“ Od-
mieta zavádzanie povinného oč-
kovania.

•	 Vladimír Bilčík vidí rok 2022 ako 
rok zápasu s  dezinformáciami, 
hlavne na sociálnych sieťach. Dô-
ležitým bodom bude podľa neho 
schválenie európskej regulácie so-
ciálnych sietí.

•	 Miriam Lexmann upozorňuje na 
„situáciu pracovníkov platforiem“ 
a  na „znižovanie energetickej zá-
vislosti EÚ od Ruska.“

•	 Michal Šimečka  dáva do popre-
dia maďarské parlamentné voľby, 
pričom vyzýva Komisiu na rázne 
zakročenie voči Maďarsku pre po-
rušovanie právneho štátu.

•	 Eugen Jurzyca  vyzdvihuje 3 dô-
ležité udalosti – správnu imple-
mentáciu Plánu obnovy, dôraz na 
štrukturálne reformy a boj proti 
klimatickej kríze.

•	 Ivan Štefanec sa venuje klimatic-
kým balíčkom Fit for 55 a  Green 
Deal. Nezabúda ani na dôležitosť 
doriešenia migračnej krízy na poľ-
sko-bieloruských hraniciach.

•	 Martin Hojsík  uviedol klimatic-
ký balíček Fit for 55, ktorého cie-
ľom je „zníženie emisií minimál-
ne o 55 percent, a to spravodlivým 
spôsobom.“

•	 Miroslav Číž  zaraďuje medzi dô-
ležité udalosti nového roku prí-
pravu spustenia novej Spoločnej 
poľnohospodárskej politiky na 
roky 2023 – 2027.

•	 Peter Pollák  zdôrazňuje, že rok 
2022 je aj rokom európskej mlá-
deže. Bude sa snažiť „aby sa do 

prebiehajúcich aktivít zapojili čo 
najširšie vrstvy mladých ľudí na 
Slovensku, vrátane tých najzrani-
teľnejších.“

•	 Monika Beňová  pripomína vy-
sporiadanie sa EÚ s  následkami 
pandémie a  na stratégiu Global 
Gateway, ktorá je zameraná „na 
vytváranie partnerstiev vo svete v 
oblasti rozvoja obchodu a investí-
cií.“

•	 Michal Wiezik  prezentuje rok 
2022 ako rok biomasy, s  ktorou 
„súvisí nastavenie EÚ v oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie a 
reálnosti dosiahnutia našich kli-
matických cieľov.“

ROBERT HAJŠEL  
(SMER-SD, S&D)
Dúfam, že nepôjde o kroky vedú-

ce k vojnovému konfliktu v Európe 
v dôsledku zostrujúceho sa napätia 
medzi Západom a Ruskom a urobí sa 
všetko pre jeho uvoľnenie a to nielen 
na ukrajinsko-ruskej hranici, ale cel-
kových vo vzájomných vzťahoch.

Pre EÚ by to mal byť rok budova-
nia silnejšej strategickej autonó-
mie v zahraničnej, ako aj energetickej 
politike. Takisto verím, že tento rok 
bude porážkou koronavírusu aspoň v 
tom ohľade, že  sa jeho pôsobenie pre-
transformuje na zvládnuteľné. Ak sa 
koronavírus nepodarí úplne elimino-
vať, budeme ním vyvolané ochorenie 
vedieť liečiť.

Nebudeme zavádzať  povinné oč-
kovania, ani ďalšie očkovacie cer-
tifikáty, či obmedzenia fungovania 
spoločnosti a ekonomiky. Ak by sa 
tak stalo, budeme sa môcť vrhnúť na 
prijímanie účinných, ale uskutočni-
teľných opatrení vedúcich k nevy-
hnutnej dekarbonizácii v energetike, 
priemysle a doprave.

Balík predložený Európskou ko-
misiou bude potrebné zreálniť aj vo 
svetle avizovaných delegovaných 
aktov o taxonómii so zameraním na 
plyn a jadrovú energiu ako zdrojov, 
ktoré bude ešte dlhšiu dobu treba 
tolerovať. Za istých podmienok aj 
podporovať v energetickom mixe, ak 
chceme byť v dekarbonizácii úspešní.

Tento rok ukáže veľa o tom, či ná-
rodný plán obnovy  predložený slo-
venskou vládou je nielen pekne napí-
saný, ale či jeho realizáciou pohneme 
Slovensko bližšie k modernejšej eko-
nomike a spoločnosti.

VLADIMÍR BILČÍK  
(SPOLU, EPP)
V roku 2022 máme šancu posunúť 

ďalej európsky a teda aj slovenský zá-
pas s dezinformáciami, ktoré škodia 
nášmu životu v mnohých oblastiach.

Chcem prispieť k tomu, aby sme 
schválili takú  európsku reguláciu 
sociálnych sietí  (DSA), ktorá prene-
sie na globálnych digitálnych hráčov 
ako Facebook oveľa väčšiu zodpoved-
nosť za obsah ktorý šíria aj medzi na-
šimi občanmi.

Potrebujeme schváliť aj ďalšie eu-
rópske opatrenia v zápase s dezinfor-
máciami, aby všetky sociálne siete 
mali záväzok s nimi bojovať.

MIRIAM LEXMANN  
(KDH, EPP)
Aj v tomto roku je najvýraznej-

šou spoločenskou výzvou zvládnutie 
pretrvávajúcej pandémie a jej ekono-
mických a sociálnych dôsledkov. V 
centre prirodzene aj naďalej ostáva 
hľadanie  udržateľných riešení  otá-
zok zelenej ekonomiky.

Blížime sa k prijatiu významnej 
legislatívy v digitálnej oblasti. Zákon 
o digitálnych službách  (DSA) nás 
posilní v boji proti dezinformáciám, 
nelegálnemu a škodlivému obsahu, 
čo sa čoraz viac stáva hrozbou pre 
demokratickú spoločnosť. Prostred-
níctvom Zákona o digitálnych trhoch 
(DMA) budeme v EÚ regulovať domi-
nantné trhové postavenie digitálnych 
technologických gigantov.

Za kľúčový považujem  Akt o 
umelej inteligencii, ktorý predsta-
vuje komplexný regulačný rámec 
pre jednotlivé kategórie umelej inte-
ligencie podľa ich rizikovosti a bude 
ošetrovať jej transparentné používa-
nie v súlade s etickými princípmi tak, 
aby vždy slúžila človeku a jeho dobru.

Pozornosť by som však rada upria-
mila aj na pripravované riešenie si-
tuácie  pracovníkov platforiem, na 
ktoré v rámci ochrany zamestnancov 
v novom type zamestnania dlhodobo 
vyzývam.

Vítam tiež prípravu rozhodujú-
ceho nástroja proti ekonomickému 
nátlaku, ktorý dáva EÚ možnosti brá-
niť sa pred   krajinami využívajúcimi 
neférové obchodné praktiky s veľ-
kým potenciálom posilniť našu ob-
ranu predovšetkým voči narastajúcej 
obchodnej agresivite Číny.

Dominantnou zahraničnopolitic-
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kou témou so strategickým rozme-
rom zostáva naša schopnosť znižo-
vať  energetickú závislosť od Rus-
ka čo je dôležité zvlášť v kontexte bez-
pečnosti a pokračujúceho napätia. EÚ 
musí byť schopná svoj vzťah k Rusku 
definovať principiálne.

MICHAL ŠIMEČKA (PS, RE)
Európska únia neprežije bez de-

mokracie a demokracia potrebuje 
Európsku úniu. Preto budú udalosťou 
roka 2022 v EÚ – najmä z pohľadu Slo-
venska a strednej Európy –  maďar-
ské voľby, v ktorých sa Viktor Orbán 
pokúsi dokončiť prerod Maďarska na 
autoritársky štát.

Orbán dokázal už ovládnuť medi-
álnu scénu, dostať pod kontrolu súdy 
a ušiť si na mieru volebný systém pre 
svoju stranu, no napriek tomu existuje 
reálna šanca, že zápas o charakter Ma-
ďarska na jar nevyhrá. O to dôležitejšie 
je, aby Európska komisia bezodkladne 
Orbánovmu režimu zobrala kontrolu 
nad prerozdeľovaním eurofondov.

Nielenže ju na to oprávňuje doho-
da členských štátov z decembra 2020, 
je to tiež kľúčové pre transparentnej-
šie rozhodovanie maďarských voličov 
– drvivá väčšina z nich je totiž podľa 
prieskumov jasne proeurópska.

Kým sa Orbán môže tváriť, že jeho 
ťaženie proti  právnemu štátu  nemá 
na postavenie Maďarska v EÚ žiaden 
vplyv, získava vo voľbách neférovú vý-
hodu. Takýto stav však nie je dlhodobo 
udržateľný. Vláda Fideszu jednoducho 
nemôže miliardy od európskych da-
ňových poplatníkov – aj tých zo Slo-
venska – rozdávať svojim oligarchom 
navždy. Ak nám záleží na budúcnosti 
demokracie v Európe, už sa tomu ne-
môžeme len nečinne prizerať.

EUGEN JURZYCA (SAS, ECR)
V roku 2022 sa vystupňuje zápas 

o to, aby sa z Plánu obnovy naozaj fi-
nancovali štrukturálne reformy s vý-
sledkami, ktoré posunú Slovensko aj 
EÚ dopredu, z hľadiska kvality života 
a aby sa minimalizovalo plytvanie, 
či už formou korupcie alebo formou 
projektov prinášajúcich neužitočné 
výstupy namiesto výsledkov.

Rok 2022 ešte zreteľnejšie ukáže, 
že expanzívne fiškálne a monetárne 
politiky nedokážu dlhodobo nahra-
diť štrukturálne reformy. Zjednodu-
šene, ekonomika a spoločnosť nebu-
dú fungovať lepšie, keď ich zasypeme 
peniazmi z helikoptéry, než keby sme 

zabezpečili, aby v spoločnosti fungo-
valo právo, rovnosť príležitostí, ko-
rektná súťaž a zásluhovosť.

Boj proti klimatickej zmene bude 
čoraz viac narážať na rast cien, ktoré 
sú s ňou úzko spojené. Bude to boj o 
to, či sa budú presadzovať efektívne, 
transparentné a súčasne nepopulár-
ne opatrenia, ako napríklad zvýšenie 
ceny za znečistenie ovzdušia cez ETS, 
alebo neefektívne opatrenia, ktorých 
náklady nie sú vidno na prvý pohľad 
– neprehľadná spleť centrálne doto-
vaných produktov a surovín (viď. rep-
ka olejná).

IVAN ŠTEFANEC (KDH, EPP)
Našou dlhodobou víziou je  féro-

vejšia, zelenšia a digitalizovanejšia 
únia a s ňou i Slovensko. V roku 2022 
bude kľúčový naďalej pretrvávajúci 
boj s pandémiou COVID-19 a jej ná-
sledkami.

Cieľom je znovu oživenie hospo-
dárstva a jeho najviac zasiahnutých 
odvetví, podpora očkovania a COVID 
pasy, ktoré nás môžu čo najskôr vrátiť 
k normálu.

Klimatická kríza je ďalšou zásad-
nou oblasťou. Prioritou pre rok 2022 
je European Green Deal a schopnosť 
implementácie balíka Fit for 55.

V digitalizácii zostáva výzvou aj 
v tomto roku internet dostupný pre 
všetkých obyvateľov EÚ a investície do 
inovácii, technológií a bezpečnosti.

Vo viacerých členských štátoch 
EÚ sa udejú voľby. Najvýraznejší 
vplyv na nás môžu mať výsledky pre-
zidentských a parlamentných vo-
lieb  vo Francúzsku a parlamentných 
v Maďarsku.

Našu pozornosť by sme mali v 
tomto roku venovať  migračnej krí-
ze  na Bieloruských hraniciach a tiež 
situácii na Ukrajine a v Rusku.

Dôležitá je aj  Čína  a obchodná 
hrozba, ktorú predstavuje. Stále zo-
stáva relevantnou podpora demokra-
tických režimov vo svete a boj s anti-
demokratickými snahami vo vnútri 
EÚ i u nás na Slovensku, kde musíme 
ukázať jasný postoj a hodnoty, ktoré 
zastávame.

Očakávam, že v digitálnom priesto-
re sa dohodneme na európskych onli-
ne pravidlách, ktoré sa postupne stanú 
celosvetovými štandardami.

MARTIN HOJSÍK (PS, RE)
Balíček Fit for 55. Ten bude pre 

našu budúcnosť kľúčovou legislatí-

vou a dohoda na jeho finálnej podobe 
najdôležitejšou udalosťou roku 2022.

Klimatická kríza ovplyvní naše ži-
voty, no jej riešenie je aj príležitosťou. 
Stojíme pred rozhodnutím, ktoré má 
potenciál pomôcť klíme, zvýšiť spra-
vodlivosť voči ľuďom a podporiť  ze-
lenú transformáciu  a modernizáciu 
slovenskej a európskej ekonomiky.

Bude však dôležité, ako ambicióz-
ne budú členské štáty pri napĺňa-
ní  klimatických cieľov. Ja budem v 
Európskom parlamente aj doma tla-
čiť na to, aby sme cieľ zníženia emisií 
minimálne o 55 percent dosiahli, a to 
spravodlivým spôsobom.

Miroslav Číž (Smer-SD, S&D)
Dlhodobo hovorím o dôležitosti 

dobre nastavenej poľnohospodár-
skej politiky. Takže by som tranzitný 
rok 2022 a prípravu na spustenie no-
vej  Spoločnej poľnohospodárskej 
politiky  (2023-2027) určite zaradil 
medzi dôležité udalosti.

Prvý polrok bude iste ovplyvne-
ný  francúzskym predsedníctvom  v 
Rade. Na základe vyhlásení preziden-
ta Macrona môžeme predpokladať, že 
sa ich predsedníctvo bude sústrediť 
na posilnenie európskej suverenity. 
Môžeme teda očakávať, že rétorika o 
strategickej autonómii bude na eu-
rópskej politickej scéne ešte domi-
nantnejšia.

Druhý polrok budú mať zas v ré-
žií  Česi, to by mohlo znamenať isté 
posilnenie V4 a našich priorít. Samo-
zrejme sa ale všetko bude odvíjať od   
pracovného programu Komisie na 
rok 2022.

Okrem záchranných balíkov na 
obnovu hospodárstva, bude veľmi 
dôležité to, ako sa Európa popasuje so 
stále  rastúcimi cenami energetiky 
a infláciou. Zelená politika je nepo-
chybne dôležitá, treba ale konať tak, 
aby dopad na európskeho občana ne-
bol devastačný.

Rád by som   na koniec spomenul 
pozitívny moment a to je fakt, že  rok 
2022 je oficiálne rokom  Európskej 
mládeže. Myslím, že je dôležité hlav-
ne pre slovenskú mládež, aby lepšie 
pochopila a tak mohla benefitovať z 
príležitostí, ktoré im Únia ponúka.

PETER POLLÁK  
(OĽANO, EPP)
Za mnohé spomeniem už odpre-

zentovaný legislatívny balíček ener-
geticko-klimatických opatrení  Fit 
for 55, na ktorom sa naďalej pracuje 
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a súvisí s prechodom na zelenú eko-
nomiku.

Tento rok je i rokom  európskej 
mládeže. Mnohí mladí ľudia dnes 
čelia neistote a strachu z budúcnosti, 
stávajú sa obeťami dezinformácií a 
nenávistných nálad v spoločnosti. Je 
potrebné ich viac zapojiť do spoločen-
ského diania a počúvať ich názory a 
následne ich aj reflektovať.

Budem sa snažiť o  to, aby sa do 
prebiehajúcich aktivít zapojili čo naj-
širšie vrstvy mladých ľudí na Sloven-
sku, vrátane tých najzraniteľnejších a 
aby ich pohľady boli reflektované i v 
prebiehajúcej  Konferencii o budúc-
nosti Európy, ktorá z môjho pohľadu 
bude mať významný dopad i na dia-
nie na Slovensku.

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)
Európska únia a jej inštitúcie sa 

budú aj v tomto roku prioritne sústre-
diť na vysporiadanie sa s následka-
mi  pandémie koronavírusu, ako aj 
na pomoc členským štátom pri hos-
podárskej obnove v postpandemickej 
dobe.

Súčasťou tejto snahy bude aj pl-
nenie environmentálnych cieľov 
vzťahujúcich sa k Európskej zelenej 

dohode a k dosiahnutiu  klimatickej 
neutrality do roku 2050.

Podporovaný bude rozvoj digi-
talizácie spolu s potrebou zaistenia 
bezpečnejšieho online prostredia. V 
oblasti hospodárskeho rozvoja bude 
podporovaná tvorba kvalitných a 
udržateľných pracovných miest, kto-
ré musia zahŕňať aj spravodlivejšie 
pracovné podmienky a súvisiace pre-
hlbovanie rovnosti.

Predstavená by mala byť straté-
gia  Global Gateway  zameraná na 
vytváranie partnerstiev vo svete v 
oblasti rozvoja obchodu a investícií. 
Urýchliť by sa mala príprava európskej 
obrannej únie v súvislosti s rozvojom 
konceptu strategickej autonómie.

V oblasti zdravotnej únie by po-
zornosť nemala byť zameraná len 
na boj s COVID-19, ale sústrediť by 
sa mala na vytvorenie komplex-
nej zdravotnej stratégie zahŕňajúcej 
všetky vekové skupiny od detí až po 
dlhodobú starostlivosť. Skúsenosti s 
pandémiou tiež ukazujú na potrebu 
posilnenia vybavenosti zdravotníc-
kych zariadení, zlepšovanie diagnos-
tiky, skríningu, prevencie a starostli-
vosti v prípade nádorových ochorení 

či zriedkavých chorôb, ako aj na pod-
poru financovania výskumu a vývoja 
v oblasti zdravia a ďalšieho rozvoja 
zdravotníckych technológií.

MICHAL WIEZIK (PS, RE)
Pre mňa to bude rok biomasy. Znie 

to možno banálne, no s biomasou úzko 
súvisí nastavenie EÚ v oblasti obnovi-
teľných zdrojov energie a reálnosti do-
siahnutia našich klimatických cieľov.

Súčasné nastavenie využívania 
biomasy ako uhlíkovo neutrálneho 
zdroja energie považujem za nespráv-
ne, príliš benevolentné a založené 
viac na politickom lobingu než na 
vedeckých faktoch. Má to žiaľ nega-
tívny dopad na lesy, ich biodiverzitu 
a schopnosť viazať uhlík, rovnako to 
kriví trh s drevom.

Regulácie, ktoré v tomto smere 
bude treba kriticky prehodnotiť sa tý-
kajú najmä LULUCF a RED, no presah 
budú mať aj na legislatívu vyplývajú-
cu zo  Stratégie pre ochranu biodi-
verzity a Stratégie pre lesy. Vnímam 
značný odpor proti sprísneniu kritérií 
využívania biomasy, určite teda pôjde 
o politicky komplikovaný proces.“ n
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Bihari Sándor, Programové vyhlásenie, 1891.  
[Maďarská národná galéria]

Č L Á N O K

Právny štát v roku 2022: 
Maďarské voľby môžu krízu 

vyriešiť aj zacementovať
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Európska únia sa v minulom roku 
neponáhľala s  využívaním ná-
strojov, ktoré má na ochranu 

právneho štátu. Je teda možné, že o po-
zastavení eurofondov bude v Maďarsku 
rokovať už s  novou vládou. V  novom 
roku bude ostrejšia aj komisná správa 
o právnom štáte, v ktorej by sa mal ob-
javiť aj slovenský paragraf 363.

Rok 2021 sa niesol v  znamení od-
haľovania problémov v  európskom 
právnom štáte. Najviac sa skloňoval 
vývoj v  Poľsku, kde vládna strana 
Právo a  spravodlivosť pokračovala 
v prekresľovaní súdneho systému.

Situácia vyvrcholila, keď Varšava 
spochybnila nadradenosť európske-
ho práva. Aj preto jej zatiaľ Európska 
komisia neschválila plán obnovy.

Rovnako je na tom ale aj reformný 
balíček Maďarska. Vláda Viktora Or-
bána sa v roku 2021 dostala do správ 
vďaka sledovaniu novinárov a  opo-
zície v  rámci kauzy Pegasus, ale aj 
prijatím homofóbneho zákona a po-
rušovaním európskych migračných 
pravidiel.

Poľsko ani Maďarsko nesignalizu-
jú návrat k rešpektovaniu hodnôt EÚ. 
Kým rok 2021 ale prinášal najmä nové 
problémy, v  novom roku už možno 
uvidíme aj prvé riešenia.

Toto sú momenty, ktoré sa pri ana-
lýze právneho štátu v  EÚ tento rok 
oplatí sledovať:

VOĽBY V MAĎARSKU
Európska komisia tak dlho otáľala 

s  využitím mechanizmu podmiene-
nosti eurofondov, že je celkom mož-
né, že o ňom bude rokovať už s novou 
maďarskou vládou.

Krajinu totiž v apríli čakajú parla-
mentné voľby. A  víťazstvo opozičné-
ho kandidáta, ktorým je Péter Már-
ki-Zay, by EÚ mohlo dostať do značne 
jednoduchšej pozície.

Márki-Zay už oznámil, že chce po 
zvolení napísať novú maďarskú ústa-
vu, o ktorej by dal hlasovať v referen-
de.   „V Maďarsku nie je demokracia, 
sloboda médií, ani právny štát. Všet-
ko musíme vytvoriť od piky,“  pove-
dal Márki-Zay.

Tiež sľubuje zrušiť zákon, ktorý 
obmedzuje zobrazovanie LGBT ko-
munity v  médiách a krajinu pripojiť 

k úradu Európskej prokuratúry, ktorá 
vyšetruje korupciu na eurofondoch.

Predvolebné prieskumy predpo-
kladajú tesný súboj, Orbánov Fidesz 
získal v  decembrovom prieskume 33 
percent a spojená opozícia 36 percent. 
Iný  prieskum  ale nameral Orbánovi 
39 percent a opozícii 34.

Víťazstvo pro-európskej opozície 
by tiež znamenalo zmenu nastavenia 
v Rade EÚ. Budapešť a Varšava sa do-
teraz vzájomne kryli a znemožňovali 
tak zorganizovať hlasovanie o  sank-
ciách v rámci článku 7.

Tie majú zabezpečiť, že ak kraji-
na porušuje zásady právneho štátu, 
zvyšné krajiny jej môžu odobrať hla-
sovacie práva. Aj v  takomto prípade 
by však Poľsko mohlo získať podporu 
inej krajiny. Slovinský premiér Janez 
Janša sa minulý rok postavil na stra-
nu Varšavy niekoľkokrát.

Aj Slovinsko však čakajú v  roku 
2022 voľby, a  ak sa krehká koalícia 
v Poľsku nerozpadne skôr, Poliaci pôj-
du k  voľbám v  roku 2023. Výsledok 
volieb v  Maďarsku by mohol ovplyv-
niť aj dianie v týchto krajinách.

Štvrté Orbánove volebné víťazstvo 
by naopak znamenalo, že Európska 
únia sa bude musieť stať v  ochrane 
právneho štátu ešte asertívnejšou 
a  nájsť spôsob, ako naozaj efektívne 
ochraňovať základné zmluvy EÚ.

ROZHODNUTIE SÚDNEHO 
DVORA O ŽALOBE 
MAĎARSKA A POĽSKA
Tento rok sa konečne dozvieme aj 

to, či je mechanizmus, cez ktorý môže 
Európska komisia krajine stopnúť eu-
rofondy, kompatibilný s právom EÚ.

Poľsko a  Maďarsko totiž tento 
nástroj zažalovali na Súdnom dvore 
EÚ, tej istej inštitúcii, ktorej autoritu 
v iných prípadoch odmietajú.

Názor  generálneho advokáta 
súdneho dvora, Manuela Campos 
Sánchez-Bordonu, ale naznačuje, že 
mechanizmus nebude mať problém 
v najbližších týždňoch dostať od súdu 
zelenú.

V  takom prípade Európskej ko-
misii už dôjde aj posledný argument, 
prečo ho zatiaľ neuplatnila. Euro-
poslanci totiž už od začiatku minu-
lého roka upozorňujú, že tak mohla 
urobiť aj napriek podanej žalobe. 

Sami už dokonca Komisiu zažalovali 
za nečinnosť.

Ak by sa Európska komisia roz-
hodla nástroj použiť, znamenalo by 
to štart niekoľkomesačného procesu, 
v  rámci ktorého by štát obvinila, že 
nedostatočne chráni eurofondy pred 
korupciou a  podvodmi. Prvé neofici-
álne listy o problematickom vývoji už 
dostali práve Poľsko a Maďarsko.

Varšava má pritom už na konte aj 
pokutu za nevypočutie rozsudku Súd-
neho dvora EÚ, ktorý sa týkal discipli-
nárnej komory ich najvyššieho súdu. 
Tá podľa súdneho dvora vystavuje 
sudcov spolitizovaným procesom, 
kde im hrozí až väzenie, napríklad za 
vpustenie novinárov do súdnej siene.

Poľsko má platiť až milión eur za 
každý deň, kedy rozsudku nevyhovie. 
Komora napriek tomu naďalej fungu-
je, aj keď mala byť pozastavená. Spolu 
s  neschválením plánu obnovy a  prí-
padným stopnutím eurofondov v rám-
ci nového mechanizmu by to mohlo 
vytvoriť výrazný finančný tlak na poľ-
skú vládu. Rok 2022 tak môže ukázať, 
do akej miery sú finančné páky v otáz-
ke právneho štátu efektívne.

SPRÁVA O PRÁVNOM 
ŠTÁTE S NOVÝMI 
ODPORÚČANIAMI
V  rámci mäkších nástrojov Únie 

čakajú tento rok zmeny aj Správu 
o  právnom štáte. V  tej Európska ko-
misia raz do roka zhrnie problémy, 
ktoré Únia vidí v  oblasti právneho 
štátu v každej z členských krajín.

Europoslanci však Komisiu kri-
tizovali, že dokumenty neobsahujú 
konkrétne odporúčania, ako situáciu 
vylepšiť.

Odporúčania by mohli prispieť 
k  vyostreniu tohto nástroja, ktoré-
ho jazyk bol doteraz diplomatický 
až akademický. Lepšie uchopiteľný 
odkaz by mohol znamenať, že správa 
bude zaujímavejšia aj pre verejnosť.

To by mohlo byť relevantné aj pre 
Slovensko, ktoré posledná správa za-
chytila vo veľmi pozitívnom svetle. 
Šéfka Európskej komisie Ursula von 
der Leyen v prejave roka dokonca 
Slovensko vyzdvihla za vyšetrovanie 
korupcie. Nová správa ale už zachytí 
aj obdobie kontroverzného využitia 
paragrafu 363 a takzvanú vojnu v po-
lícii. n
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Trompe l’Oeil: A Full House with Chips and a $5 Bill, c. 1895, Courtesy 
National Gallery of Art, Washington.

Č L Á N O K

Ekonomika v 2022: 
Úniu čaká diskusia  

o rozpočtových pravidlách  
aj problém inflácie
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V prvom polroku by mala EÚ 
uzavrieť diskusiu o reforme 
rozpočtových pravidiel. Zao-

berať sa musí aj infláciou, no napriek 
pokračujúcemu rastu cien sa zatiaľ 
prísnejšia menová politika nechystá.

Pandemická pomoc ekonomike 
v predchádzajúcich rokoch zvýšila 
dlhy európskych krajín. Intervencie 
Európskej centrálnej banky na fi-
nančných trhoch a uvoľnenú menovú 
politiku zas komplikuje inflácia, kto-
rá v druhom polroku 2021 narástla 
výrazne nad dvojpercentnú cieľovú 
hodnotu, najmä pod vplyvom zdražo-
vania energií.

Únia tak bude hľadať rovnováhu 
medzi stabilizáciou verejných finan-
cií a poskytovaním nutnej podpory 
ekonomike.

REFORMA ROZPOČTOVÝCH 
PRAVIDIEL
V októbri 2020 spustila Európska 

komisia revíziu pravidiel hospodár-
skeho riadenia. Najkontroverznej-
šou časťou sú  rozpočtové pravidlá. 
Počas minulého roka sa diskusia me-
dzi členskými štátmi výrazne nepoh-
la, dominuje jej rozpor medzi krajina-
mi žiadajúcimi viac flexibility a tými, 
pre ktorých je dostatočne flexibilný 
už súčasný fiškálny rámec.

V  roku 2022 by nás to teoreticky 
nemuselo trápiť: fiškálne pravidlá sú 
suspendované až do jeho konca, pla-
tiť začnú až v  2023. Lenže národné 
rozpočty na nasledujúci rok budú pri-
pravované už v tomto roku. V prvom 
štvrťroku 2022 musí vydať Komisia 
usmernenia, v  polovici roka sa bude 
k  návrhom národných rozpočtov vy-
jadrovať Komisia aj Rada. Pravidlá na 
rok 2023 preto potrebujeme poznať už 
za niekoľko mesiacov. Lídri krajín by 
sa mali dohodnúť na reforme rozpoč-
tových pravidiel (ak nejaká bude) už 
pred letom.

Reformu pravidiel (napríklad vy-
ňatie niektorých investícií z výpočtu 
deficitu, či zvýšenie hornej hranice 
povoleného dlhu)  podporujú  Fran-
cúzsko (predsednícka krajina v  pr-
vom polroku 2022), Taliansko a ďalší. 
Najhlasnejšími  odporcami  boli Ne-
mecko a  Holandsko. V  Berlíne sedí 
nová vláda a tá je, zdá sa, diskusii o re-
forme  otvorenejšia  (napriek tomu, 
že ministrom financií je liberál Ch. 
Lindner). Aj nový holandský kabinet 

(opäť vedený Ruttem) komunikuje 
menej neoblomné postoje.

Výrazné uvoľnenie fiškálnych pra-
vidiel však ťažko očakávať.  Výsled-
kom bude skôr kompromis: výnimky 
pre investície do klimatických opat-
rení a/alebo digitalizácie a  pomalší 
nábeh limitov v  2023 (vzhľadom na 
výšku dlhu v mnohých krajinách).

MENOVÁ POLITIKA
Druhou stránkou diskusie o  roz-

počtových pravidlách je menová po-
litika. Európska centrálna banka plá-
nuje ukončiť  pandemický program 
nákupu aktív  v marci 2022 – dôvo-
dom je aj vysoká inflácia. Stále bude 
pokračovať starší program, kvôli no-
vým variantom vírusu a neistote mô-
žeme očakávať zvýšenie jeho objemu 
(zo súčasných 20 miliárd mesačne).

ECB zatiaľ neplánuje zdvíhať úro-
kové miery. Menová politika eurozó-
ny tak prestáva sledovať trajektóriu 
iných veľkých ekonomík. Inflácia 
rastie v  Spojených štátoch ešte rých-
lejšie, než v  Európe, v  novembri na-
rástla medziročne o 6,8 percenta (v 
eurozóne o  4,9 percenta). Federálny 
rezervný systém preto zdvojnásobil 
rýchlosť ukončovania programu ná-
kupu dlhopisov. FED bude v budúcom 
roku zvyšovať aj úrokové miery, rov-
naký kurz nabrala britská centrálna 
banka.

VÝVOJ EKONOMIKY
Po nástupe pandémie začiatkom 

roka 2019 sa objavilo množstvo sce-
nárov jej vývoja. Niektoré hovorili 
o  jednej silnej pandemickej vlne, iné 
očakávali dve, tie najpesimistickej-
šie  predpovedali niekoľko rokov 
striedania nástupov vírusu a dočas-
nej úľavy. Jedno však mala väčšina 
spoločné: presvedčenie, že problém 
pandémie (a ekonomické riziká z nej 
prameniace) vyriešia vakcíny.

Téza o potrebnosti očkovania 
stále platí, ukazuje sa však, že s vak-
cináciou to nie je také jednoduché. 
Pre ekonomiku to znamená pokra-
čovanie neistoty. Krajiny s  vysokou 
zaočkovanosťou sa môžu utešovať 
aspoň tým, že každá ďalšia vlna pri-
náša menej hospitalizácií a  výrazne 
menej úmrtí. Aspoň pokiaľ sa neobja-
ví variant s vysokou odolnosťou proti 
používaným vakcínam. Tie ďalšie sa 
už pravdepodobne zmierili s  tým, že 
cenou za prepotácanie sa pandémiou 
bude množstvo úmrtí v  rizikových 

skupinách obyvateľstva. Najmä me-
dzi nezaočkovanými.

Ekonomické dôsledky  neisto-
ty  je ťažké predpovedať. Zatiaľ preží-
va opatrná viera v  návrat hospodár-
skeho rastu. V jesennej hospodárskej 
predpovedi zvýšila Komisia očakáva-
ný tohtoročný rast eurozóny na 5 per-
cent (oproti 4,3 percentám na jar). Na 
budúci rok by mala ekonomika rásť 
o  4,3 percenta, na rok 2023 očakáva 
2,4-percentný rast. Podobný vývoj 
čaká v celej Európskej únii, len v 2023 
má HDP narásť o niečo viac – o 2,5 per-
centa.

Vyšší hospodársky rast by mal 
znamenať  zníženie deficitov  (rela-
tívne k HDP). V roku 2020 boli v celej 
EÚ na úrovni 6,9 percenta HDP, v tom-
to roku má agregovaný deficit klesnúť 
na 6,6 percenta, v  nasledujúcom na 
3,6 a potom na 2,3 percenta.

Podobne by sa mal vyvíjať aj dlh. 
V  tomto roku dosiahne 99 percent 
HDP pre eurozónu, resp. 92 percent 
pre celú EÚ. Nasledujúcom má klesať 
na 97, resp. 89 percent HDP. Problé-
mom je však inflácia, ktorá je vysoko 
nad 2-percentným limitom. Tej sa bu-
deme venovať nižšie.

INVESTÍCIE Z PLÁNOV 
OBNOVY
V  tomto roku by mali krajiny do-

stávať prvé regulárne platby z mimo-
riadneho pandemického rozpočtu (v   
minulom dostali po schválení plánov 
obnovy 13 percent národnej aloká-
cie na predfinancovanie). Nepôjde 
o  málo peňazí: len na Slovensko by 
malo prísť takmer 1,3 miliardy eur. 
Pre porovnanie,  štátny rozpočet na 
budúci rok  počíta s  celkovými príj-
mami 20 miliárd a  výdavkami 25,4 
miliardy eur.

Peniaze by sme mali dosať vo 
dvoch častiach: 458 miliónov v jarnej 
žiadosti o platbu, 815 miliónov na je-
seň. Samozrejme, ak splníme sľúbené 
míľniky. Z jarných stále chýba schvá-
lenie reformy systému riadenia vyso-
kých škôl, nová súdna mapa a zavede-
nie výdavkových stropov.

Z cieľov, ktoré budeme musieť spl-
niť pred žiadosťou o  druhú platbu, 
môže diskusie (a politické tlaky) vy-
volať novela zákona o odpadoch (re-
cyklácia stavebného odpadu, povinné 
zelené obstarávanie stavebných prác 
štátnymi orgánmi, zvýšenie poplat-
kov za skládkovanie),  investičný 
plán ministerstva zdravotníc-
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tva  (metodika výberu a  poradie pro-
jektov, ktoré budú podporené z  Plá-
nu obnovy), či opatrenia v  boji proti 
korupcii a praniu špinavých peňa-
zí (oprávnenie polície preverovať ma-
jetok pri jeho nezrovnalosti so zákon-
ným príjmom, zavedenie inštitútu 
prepadnutia a zaistenia majetku).

PENIAZE A PRÁVNY ŠTÁT
Európskym diskusiám bude domi-

novať prepojenie vyplácania európ-
skych peňazí s  funkčným právnym 
štátom. Schvaľovanie plánov obnovy 
Maďarska a  Poľska je zablokované. 
Maďarská vláda neustúpi minimál-
ne do aprílových volieb, poľská bude 
hľadať spôsob, ako neoslabiť svoju 

kontrolu nad súdnictvom a  súčasne 
získať peniaze, ktoré sa jej v  pred-
volebnom roku (parlamentné voľby 
budú na jeseň 2023) môžu zísť.

Obom krajinám však hrozí potenci-
álne vážnejší problém: začiatkom roka 
by mal Súdny dvor EÚ rozhodnúť o me-
chanizme podmieňovania vypláca-
nia európskych peňazí funkčným 
právnym štátom. Ak bude nasledovať 
názor generálneho advokáta (väčšinou 
to tak je), podmieňovanie označí za 
zlučiteľné s európskym právom.

Komisia tak bude musieť aktivovať 
mechanizmus, ktorého prvými cieľmi 
budú práve Maďarsko a Poľsko (koniec 
koncov, proti obom beží konanie pre 
oslabovanie základov právneho štátu). 

Už nepôjde „len“ o peniaze z plánov ob-
novy, ale všetky európske platby.

Rozhodujúci bude potom postoj 
ostatných členských krajín. Niektoré 
môžu Budapešť a  Varšavu podporiť 
z obáv, že nabudúce sa na lavici obža-
lovaných ocitnú oni. Iné z „regionál-
nej solidarity“. No vo väčšine Únie je 
málo ochoty posielať peniaze vládam, 
ktoré nerešpektujú základné princípy 
európskej spolupráce, no radi z  nej 
profitujú.

Konflikt sa môže preniesť aj do 
iných oblastí. Už v súčasnosti sa mô-
žeme oprávnene pýtať, či nekoopera-
tívne postoje Varšavy v  klimatickej 
oblasti nie sú aj politickým vydiera-
ním. n
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Obsadenie Moskvy Napoleonovými vojskami. [SNG/Galéria umenia 
Ernesta Zmetáka/francúzsky grafik z 19. storočia]

Č L Á N O K

Zahraničie a bezpečnosť Únie v roku 2022: 

Frustrovaní susedia  
a Francúzi, pripravení veliť
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Ak Únia zanevrie na svojich su-
sedov, veľké plány na vyšších 
stupienkoch jej Maslowovej 

pyramídy ako digitálna, či zelená trans-
formácia, sa otrasú v základoch. V roku 
2022 si navyše EÚ, ale aj NATO musia 
v  obrane konečne jasne rozdeliť svoje 
úlohy, a to najmä po tom, ako si v nových 
stratégiách zadefinujú vlastné ambície.

ZAHRANIČNÁ POLITIKA

SUSEDSTVO NEBUDE 
POKOJNEJŠIE
Európska únia si bude v roku 2022 

musieť dávať veľký pozor na to, čo sa 
deje tesne za jej bránami.

Bosna  do Nového roka vstupu-
je ako polozlyhávajúci štát, v  kto-
rom skolabovala mierová zmluva. 
Vućic, oslavujúc svoju dekádu pri 
moci v Srbsku, má pred sebou ďalšie 
prezidentské aj parlamentné voľby, 
plánované na apríl. No ani silnejúci 
hospodársky vplyv  Číny, či  zbrane 
z Ruska mu nemusia zaistiť víťazstvo, 
najmä keď sa mobilizuje a zjednocuje 
opozícia a krajinu v decembri ovládli 
intenzívne protesty za ochranu život-
ného prostredia. Na výsledok volieb 
u svojho suseda bude netrpezlivo ča-
kať aj Kosovo, ktoré navyše na prelo-
me rokov riešilo vlastnú energetickú 
krízu. Tá totiž môže ešte v  zime pri-
niesť aj politické dôsledky.

Čierna Hora chce síce reformy pre 
vstup do Únie dokončiť do roku 2025, 
no domáca politická nestabilita môže 
krajinu doviesť skôr k  predčasným 
voľbám, ktoré dokážu mnoho zme-
niť. Frustrované  Albánsko  a  Sever-
né Macedónsko od konca roka 2020 
čakajú na zelenú z Bulharska. To blo-
kuje otvorenie prístupových rokova-
ní s EÚ a ani pod novou vládou Kirila 
Petkova nie je „nateraz pripravené“ 
svoje veto stiahnuť. Eurokomisia, ale 
aj europarlament očakávajú, že sa 
ľady v roku 2022 pohnú.

Situácia nebude pokojnejšia ani 
v  Turecku, ktoré má rokovania 
s  Úniou o  vstupe  pozastavené  de fac-
to  od roku 2016. Prehlbujúca sa eko-
nomická kríza, majestátny menový 
prepad a  stále naliehavejšie  prípravy 
na budúcoročné voľby, v ktorých pôj-
de Recepovi Tayyipovi Erdoğanovi 
o  všetko, ani zďaleka nepredpoveda-
jú veľké šance pre návrat za rokovací 
stôl s Bruselom.

Únia bude mať preto čo robiť, ak sa 
aj v tomto roku rozhodne proces roz-
širovania „udržať pri živote“.

Napriek tomu sa v  pracovnom 
programe eurokomisie na rok 2022 
neobjavujú žiadne aktivity, spojené 
s  diskusiami o  rozširovaní. Francúz-
ske predsedníctvo v Rade, ktoré v júni 
chystá konferenciu o  západnom Bal-
káne, tiež iba „podporí prácu EÚ“ v re-
gióne.  Europarlament  bude schvaľo-
vať správy eurokomisie z regiónu z 
minulého roka, no po uvoľnení opat-
rení by sa mali zintenzívňovať náv-
števy jeho predstaviteľov, čo má z po-
hľadu negociácií stále výrazný dopad.

V roku 2022 však môže byť pre 
Úniu ešte problematickejší východ. 
Napätie, ktoré rastie spolu so silou 
ruskej armády na jeho strane hrani-
ce s  Ukrajinou, bude lakmusovým 
papierikom aj pre zahraničnú politi-
ku Únie. A  otázky bezpečnosti bude 
blok musieť riešiť na prvom mieste aj 
s  ďalšími krajinami „Asociovaného 
tria“ – v  Gruzínsku  v  kontexte jeho 
transatlantických ambícií, ktoré roz-
rušujú Moskvu, a  v  Moldavsku  naj-
mä v  oblasti energetiky. Bezpečnosť 
bude aj v  centre vzťahov s  Armén-
skom a Azerbajdžanom, kde po mi-
nuloročnom konflikte v  Náhornom 
Karabachu a Nahčivane závisí mier – 
opäť veľmi zásadne – na Moskve.

Od júna minulého roka síce už Bie-
lorusko  nie je súčasťou Východného 
partnerstva EÚ, no jeho blízkosť k eu-
rópskym hraniciam je viditeľnejšia, 
ako kedykoľvek predtým. Úniou ne-
uznávaný prezident Lukašenko ohlá-
sil, že krajina začiatkom roka plánuje 
zorganizovať referendum o ústave. 
Opozícia sa v ňom už teraz  odmieta 
angažovať  a  hovorí, že kozmetické 
úpravy aj tak nerešpektovanej ústavy 
v krajine nič nezmenia.

V  Stredozemnom mori  sa stále 
nepodarilo zastaviť pokusy prevád-
začov o jeho preplavenie a migranti v 
jeho vodách stále prichádzajú o život. 
Vo februári 2021 schválili európske 
inštitúcie  novú agendu pre Stredo-
morie, pričom prvé správy jej imple-
mentácie, ktoré mnoho prezradia aj 
o trendoch v spolupráci, budú známe 
už na jar. Hoci Európsky parlament 
aj predsedajúce  Francúzsko tvrdia, 
že „podpora udržateľnejšieho, ekolo-
gickejšieho, stabilnejšieho“ južného 
susedstva ostáva pre EÚ prioritou, 
plány na rok 2022 v regióne sú zatiaľ 
skôr vágne.

Pocit márnosti z  prístupových 

snáh, ale najmä nestabilita v najbliž-
šom susedstve bloku môžu potenciál-
ne spôsobiť aj nový tlak na vonkajšie 
hranice. A ako si blok dobre spomína 
(najmä v roku 2015), v  takýchto ča-
soch ide do úzadia každá iná politika 
ako tá, ktorá kričí po národnej suve-
renite a  ochrane hraníc, akokoľvek 
inovatívna, či priaznivá k životnému 
prostrediu bude.

JEDNA ZO SVETOVÝCH 
MOCNOSTÍ
V snahe stať sa skutočným globál-

nym hráčom je Únia omnoho aktív-
nejšia aj pri nastavovaní vlastných 
prístupov vo vzťahoch s  veľmocami. 
Francúzske predsedníctvo sa najmä 
v prvom polroku nového roka navyše 
postará o  to, aby Washington, Lon-
dýn, Moskva aj Peking počuli mnoho 
o  „európskej suverenite“ v  najrozlič-
nejších sektoroch.

S  Washingtonom je agenda po-
merne jasná, zastrešená novou Radou 
EÚ – Spojené štáty pre obchod a tech-
nológie.  Spojené štáty  sa navyše 
s  Bruselom budú chcieť čoraz inten-
zívnejšie rozprávať o Číne.

Takmer štvorhodinové virtuál-
ne stretnutie Joe Biden – Xi Jinping 
koncom minulého roka naznačilo, 
že obaja lídri si uvedomujú, že čín-
sko-americké vzťahy sa vymykajú 
spod kontroly. Administratívy na 
oboch stranách dostali úlohy a na 
základe ich plnenia sa v tomto roku 
ukáže, či slová podporia aj konkrétne 
kroky. Obnovili sa dokonca vojenské 
konzultácie na vysokej úrovni a črtá 
sa aj otvorenejší dialóg o náraste  ar-
zenálu so zbraňami hromadeného 
ničenia. Upokojenie medzi Washin-
gtonom a  Pekingom by nahralo aj 
Bruselu (špeciálne aj Parížu), ktorý by 
radšej svoju pozornosť venoval bliž-
ším regiónom (hoci  indo-pacifická 
agenda  bloku sa už stala aj súčasťou 
agendy europarlamentu).

V roku 2022 navyše Peking preko-
ná ďalšie míľniky svojej produktivity 
a  ambícií v  rozličných sektoroch. Av-
šak obavy, že sa jeho zastaranému eko-
nomickému modelu podarí prekonať 
výzvy ako nedostatok energií, demo-
grafický pokles, narastajúci dlh aj kle-
sajúci rast a produktivita, neutíchajú. 
A  keďže Čína za posledné desaťročie 
poháňala približne 30 percent globál-
neho rastu, hospodársky vykoľajená 
by mohla narušiť akú-takú stabilitu 
na takmer všetkých svetových trhoch, 
nevynímajúc ten európsky.
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Ako sa v  roku 2022 vyvŕbia vy-
stupňované vzťahy medzi Ruskom a 
Západom, o tom mnohé napovedia 
rozhovory, ktoré v Ženeve odštarto-
vali medzi Spojenými štátmi a Rus-
kom včera (10. januára) a v stredu (12. 
januára) budú pokračovať z úrovne 
NATO v Bruseli. EÚ si však v rozho-
voroch miesto nezaistila a nateraz 
bude musieť iba čakať na výsledky a 
promptne na ne reagovať.

Experti odhadujú, že v  roku 2022 
sa bude Rusko ešte výraznejšie zbli-
žovať s  Pekingom, po Bielorusku sa 
ruská dominancia rozšíri pravdepo-
dobne aj na Kazachstan a  partnerov 
si bude Moskva hľadať aj Afganista-
ne. A keďže doma neustáva ekono-
mická, ale ani pandemická kríza, a 
„protestný potenciál“, ktorý rastie 
najmä medzi mladými, sa Putin bude 
snažiť minimalizovať, nedá sa očaká-
vať, že sa Rusko ani v roku 2022 začne 
sústreďovať na vlastné hospodárske 
oživovanie.

ÚNIA VO SVETE
Koncom roka 2021 už väčšina sve-

tovej populácie dostala aspoň jednu 
dávku vakcíny proti ochoreniu CO-
VID-19. Niektoré regióny sú na tom 
ale oveľa lepšie, ako iné. Napríklad v 
Afrike sa do decembra dostala aspoň 
jedna dávka  len 12 percentám  popu-
lácie. Únia, ako líder v  globálnej ko-
alícii COVAX, ktorá do sveta posiela 
vakcíny, si bude chcieť toto prven-
stvo udržať. Podporuje to totiž nielen 
imidž „mäkkej sily“ bloku, ale aj me-
dzinárodnú snahu vyhnúť sa ďalším 
smrtiacim mutáciám, ktoré sa môžu 
omnoho rýchlejšie prenášať medzi 
nezaočkovaným obyvateľstvom. 
Únia chce vidieť svetlo na konci pan-
demického tunela čo najskôr.

Africký kontinent  by sa do eu-
rópskej pozornosti mal pretlačiť naj-
mä v prvej polovici roka a postará sa 
o to opäť Paríž. Summit EÚ a Afriky, 
plánovaný na 17. a 18 februára, by mal 
odštartovať prehlbovanie spoluprá-

ce v oblasti bezpečnosti, migrácie, 
ochrany životného prostredia a udr-
žateľnosti energetickej, či digitálnej 
infraštruktúry. Francúzsko zorgani-
zuje aj ministerskú konferenciu, na 
ktorej by sa mali položiť základy no-
vého obchodného partnerstva medzi 
EÚ a Afrikou.

Horúci, a to aj v súvislosti s migrá-
ciou, bude aj  Afganistan, ktorý sa 
opätovne ocitol na sklonku obrovskej 
humanitárnej krízy. Podľa OSN až 23 
miliónov Afgancov čelilo pred začiat-
kom zimy hladu. Pre EÚ, podobne ako 
pre iné medzinárodné organizácie či 
štáty, je ale teraz náročné Afgancom 
priamo pomáhať, a to kvôli chaotic-
kému platobnému systému a medzi-
národným zákazom „podporovať“ 
Taliban. Viac ako päť miliónov afgan-
ských utečencov navyše podľa OSN 
opustilo svoje rodisko a mnoho z nich 
sa sústreďuje napríklad aj v Turecku.

Únia bude v  novom roku pozorne 
sledovať aj vývoj rozhovorov o  jadro-
vej dohode s Iránom. Tie pokračujú vo 
Viedni v čase, kedy eskalujú kyberne-
tické útoky z Izraela na iránsku nukle-
árnu infraštruktúru a Teherán nepre-
stáva svoje zásoby rozširovať.

BEZPEČNOSŤ A OBRANA
Rok 2022 môže priniesť význam-

nú obrodu snáh európskej obrannej 
autonómie, a to najmä vďaka francúz-
skemu predsedníctvu v Rade. V mar-
ci by členské krajiny EÚ mali konečne 
prijať Strategický kompas, teda plán, 
ktorý má posilniť bezpečnosť a obra-
nu Únie v najbližších rokoch.

Po jeho odobrení čaká Úniu aj 
Summit o obrane, ktorý bude organi-
zovať Paríž a  ktorý ohlasovala pred-
sedníčka eurokomisie Ursula von der 
Leyen ešte počas svojho posledného 
prejavu o stave Únie.

Z  pohľadu európskej bezpečnosti 
bude dôležité, aby francúzske ambície 
napredovať v  európskych obranných 
snahách o  suverenitu nepredbehli 

kapacity členských krajín bloku. 
Už len to, že sa návrh tak zásadného 
bezpečnostného dokumentu, akým 
je Strategický kompas, ocitol príliš 
rýchlo aj na stoloch novinárov však 
napovedá, že strategickej kultúre sa 
bude Únia musieť ešte chvíľu učiť.

Severoatlantická aliancia pripra-
vuje paralelne svoj vlastný strategický 
plán. Tento (po zakladajúcej Washin-
gtonskej zmluve druhý najdôležitejší) 
dokument NATO, pod názvom Strate-
gický koncept, chcú spojenci schváliť 
na júnovom summite v Madride.

Niektoré duplicity – alebo skôr 
tematické presahy – medzi pripra-
vovaným Strategickým kompasom 
EÚ a Strategickou koncepciou NATO 
budú však podľa expertov nevyhnut-
né. Procesy preto prinesú aj unikátnu 
príležitosť na posilnenie spolupráce 
medzi EÚ a NATO.

Aliancia na summite v  Madride 
predstaví navyše aj meno nového ge-
nerálneho tajomníka. Zatiaľ čo Jens 
Stoltenberg by sa mal vrátiť do rod-
ného Nórska na post šéfa Národnej 
banky, na čelo Aliancie by sa podľa 
viacerých odborníkov mohla tento-
krát postaviť žena.

V  súvislosti so Severoatlantickou 
alianciou bude v  tomto roku zásad-
ná aj téma tzv. otvorených dverí. Na 
jednej strane stoja Ukrajina – ktorá 
v roku 2022 dokonca požaduje stano-
venie dátumu na prijatie – a  Gruzín-
sko. Na strane druhej, ktorá vyvolá-
va obdobne silnú nevôľu v Rusku, sú 
Fínsko a  Švédsko, kde sa o  členstve 
v  NATO hovorí stále intenzívnejšie. 
Vo Fínsku sa za podporu plného člen-
stva v  Aliancii najnovšie  postavili aj 
Zelení, pričom experti hovoria o prí-
stupe do piatich rokov.

V  roku 2022 si európska, ale aj 
severoatlantická bezpečnosť budú 
musieť dať pozor na  viacero nových 
trendov, medzi nimi evolúcia umelej 
inteligencie a  zapájania technológii 
nielen priamo na zemi, ale aj kyber-
priestore. n
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Č L Á N O K

Digipolitika Únie v roku 2022:   
Veľké finále regulácie platforiem, 

aj novinky pre gig ekonomiku
A u t o r :  E U R A C T I V. c o m   a   L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Konštantín Bauer - Na trhu. [Webumenia/Východoslovenská galéria]
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Hoci Únia stále nie je svetovým 
lídrom v digitálnej oblasti ani 
technológiách, darí sa jej na-

stavovať normy, ktoré formujú prax na 
celom svete. V novom roku má mnoho 
plánov pri regulácii techgigantov a 
umelej inteligencie. Pribudnúť majú 
zákony o dátach, kyberbezpečnosti aj 
o čipoch. Z poskytovateľov príležitost-
ných služieb ako Uber či Airbnb chce 
dokonca vytvoriť riadnych zamestná-
vateľov.

Digitálna agenda v Európskej únii 
nemôže byť v roku 2022 nabitejšia. 
Európska dátová stratégia sa dosta-
la do realizačnej fázy a má za sebou 
prvé výsledky. Regulácia digitálnych 
platforiem vstupuje do cieľovej rovin-
ky. Pokračujú aj intenzívne politické 
diskusie o pravidlách pre umelú inte-
ligenciu. Pribudnúť má úplne nové le-
gislatíva pre tzv. gig ekonomiku, teda 
ekonomiku krátkodobých zákazok, aj 
iniciatívy v oblasti kybernetickej bez-
pečnosti a polovodičov.

DÁTA V CENTRE DIANIA
Regulácia veľkých platfo-

riem by v Únii mala prebehnúť vďaka 
dvojici zákonov, konkrétne Zákonu o 
digitálnych službách (DSA) a Zákonu 
o digitálnych trhoch (DMA). Úspe-
chom minulého roka bolo, že oba tak 
komplexné a pre trh transformujúce 
legislatívy prešli diskusiami už aj v 
europarlamente, aj v Rade. V novem-
bri minulého roka prijali členské kra-
jiny spoločnú pozíciu k DSA aj DMA. 
Európsky parlament odsúhlasil ne-
gociačnú pozíciu k  zákonu o trhoch 
v  decembri, a  o  digitálnych službách 
bude hlasovať v januári.

Francúzske predsedníctvo sa ne-
tají ambíciou dotiahnuť schválenie 
oboch zákonov pred aprílovými pre-
zidentskými voľbami, keďže regulá-
cia digitálnych gigantov je aj horúcou 
vnútropolitickou témou. Je pravdepo-
dobnejšie, že bude rýchlejšie napre-
dovať najmä DMA. DSA je totiž prie-
rezovejšou legislatívou, a preto môže 
skončiť na stole až Čechom, ktorí pre-
berú predsedníctvo v  druhom polro-
ku 2022.

Spoločne s DSA a DMA predstavo-
vala ešte v roku 2020 Komisia aj legis-
latívu DGA, teda Zákona o riadení dát. 
Keďže išlo o najjednoduchší balík pra-
vidiel z trojice, ktorý má uľahčiť zdie-

ľanie údajov a v bloku vytvoriť akýsi 
Schengenský dátový priestor, legis-
latíva prešla kolom schvaľovania a 
1. januára 2022 dokonca vstúpila do 
platnosti. Nový nástroj však prejde 
skúškou ohňom až v tomto roku. Jeho 
úspech totiž závisí od ochoty firiem 
využívať vytvorené nástroje.

DGA je prvým úspechom v  napĺ-
ňaní tzv. Európskej dátovej straté-
gie, ktorá v  Únii plánuje vytvoriť de-
väť spoločných dátových priestorov 
v  rozličných sektoroch, od finančné-
ho, cez dopravný, energetický, až po 
priestor pre verejnú správu.

Ďalším, o  čosi delikátnejším kro-
kom pre napĺňanie stratégie, má 
byť  Zákon o  dátach. Jeho zverejne-
nie je naplánované na 23. februára. 
Návrh mal pôvodne prísť skôr, za-
blokovala ho však interná kontrola 
Komisie. Diskusie medzi členskými 
krajinami a  europarlamentom môžu 
byť komplikované, zákon sa totiž za-
oberá  citlivými otázkami povinného 
zdieľania dát, ich monetizácie, či prí-
stupu verejných inštitúcií.

O  dátach sa bude debatovať stále 
aj na osi Washington a  Brusel, kto-
ré hľadajú  náhradu za tzv. Štít na 
ochranu osobných údajov. Ešte v 
roku 2020 totiž Súdny dvor Európskej 
únie rozhodol, že sa existujúca tran-
satlantická dohoda, ktorá voľný po-
hyb dát umožňovala, stala neplatnou. 
Osobné údaje, ktoré od vtedy smerujú 
za Atlantik, musia nateraz upravo-
vať špeciálne zmluvné doložky, čo je 
problémom nielen pre verejný sektor, 
ale aj pre tisíce firiem, z ktorých mno-
hé mali na práci s dátami postavený 
svoj biznis model. Téma je medzi EÚ 
a Spojenými štátmi na jednej strane 
viac ako zásadná, na strane druhej  aj 
kontroverzná.  Podľa expertov  totiž 
ide o geopolitický spor o charakte-
re právneho štátu. Únia sa totiž na 
rozdiel od Spojených štátov prikláňa 
k  pohľadu, že ochrana súkromia je 
univerzálnym právom. Jednotlivé fe-
derálne štáty majú však v roku 2022 
prijímať postupne  vlastné zákony  na 
ochranu súkromia spotrebiteľov a v 
hre je aj potenciálny federálny zákon 
v Spojených štátoch. Práve ten by pod-
ľa Bruselu bol „dôležitým prvkom“ pri 
obnove európsko-americkej dohody. 
Konsenzus medzi Washingtonom a 
Bruselom by navyše vytvoril prece-
dens pre tvorbu globálnych noriem v 
tejto oblasti.

REGULÁCIA NOVEJ 
TECHNOLÓGIE
Ďalšou horúcou témou bude regu-

lácia umelej inteligencie (AI). Návrh 
legislatívy  predstavila Európska ko-
misia v  apríli minulého roka, no po-
krok v schvaľovaní je len minimálny. 
Pravidlá majú AI technológie rozdeliť 
do niekoľkých kategórií podľa miery 
rizika, ktoré ich použitie prináša. Ke-
ďže ide o mimoriadne zložitý legisla-
tívny návrh, s mnohými technickými 
detailmi a presahom do iných oblastí 
(ochrana súkromia, bezpečnosť vý-
robkov, atď.), nie je prioritou ani pre 
francúzske predsedníctvo. Schvaľo-
vanie sa preto pravdepodobne natiah-
ne aj do druhého polroka 2022.

Debata prebieha v súčasnosti naj-
mä v  europarlamente, ktorý sa pol 
roka nedokázal zhodnúť na tom, kto 
sa ujme jej vedenia. Napokon sa le-
gislatíva rozdelila medzi výbory pre 
občianske slobody (LIBE) a ochranu 
spotrebiteľa (IMCO).

Únia je aj v tejto oblasti pionierom 
v nastavovaní prvých pravidiel, ktoré 
sa môžu stať základom aj pre ďalšie 
organizácie a  krajiny. Iniciatíva by 
mohla podnietiť najmä Spojené štáty. 
V novej Obchodnej a technologickej 
rade EÚ-USA  sa totiž bude hľadať 
transatlantický konsenzus aj v oblas-
ti AI (konkrétne v pracovnej skupine 
1: Spolupráca v  oblasti technologic-
kých štandardov). Ten by následne 
mohol podnietiť vznik širšej dohody 
medzi krajinami skupiny G20.

V súvislosti s európskou techno-
logickou suverenitou, plánom, ktorý 
bude vokalizovať hlavne francúzske 
predsedníctvo, bude kľúčový aj  zá-
kon o  čipoch. Po minuloročnom 
globálnom výpadku polovodičov sa 
dôležitosť tohto komponentu ukázala 
v  jeho plnej sile. Eurokomisia v  sep-
tembri oznámila, že v  druhej polovi-
ci roka 2022 predstaví návrh vlastnej 
legislatívy. Očakáva sa, že zákon o 
čipoch sa zameria na budovanie ka-
pacít, výskum a medzinárodné part-
nerstvá.

Už začiatkom roka by sa mohlo 
uzavrieť aj schvaľovanie revízie 
Smernice o  bezpečností sietí a  infor-
mačných systémov (NIS2). Legislatíva 
nastaví minimálne štandardy  ky-
bernetickej bezpečnosti  pre spolo-
čensky dôležité firmy a  organizácie. 
V  treťom štvrťroku je očakávané 
zverejnenie  Zákona o  kybernetickej 
bezpečnosti. Jeho záber má byť širší, 
stanoví minimálne štandardy kyber-
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bezpečnosti pre prístroje, pripojené 
na sieť. Cieľom je budovať bezpečnosť 
internetu vecí (IoT).

POSKYTOVATELIA 
PRÍLEŽITOSTNÝCH 
SLUŽIEB AKO RIADNY 
ZAMESTNÁVATELIA?
V  decembri minulého roka pred-

stavila Európska komisia aj dlho oča-
kávaný návrh smernice na reguláciu 
zákazkovej ekonomiky, tzv. gig eco-

nomy. V  centre legislatívy je zámer 
zmeniť online platformy ako Uber, 
Airbnb, či Wolt z poskytovateľov prí-
ležitostných služieb na riadnych za-
mestnávateľov. V  Únii by sa zmena 
dotkla približne 4,1 milióna osôb.

Návrh by zaviedol harmonizova-
né pravidlá do slabo, prípadne mini-
málne regulovaného odvetvia, ktoré 
v súdnych procesoch po celom bloku 
čelilo dokonca protichodným súd-
nym rozhodnutiam. Text pravdepo-

dobne získa silnú podporu v Parla-
mente, keďže poslanci prijali podob-
né uznesenie ešte v septembri.

Návrh získal širokú podporu aj zo 
strany krajín EÚ. Otvorený list pod-
písali príslušní ministri z Belgicka, 
Španielska, Portugalska, Nemecka a 
Talianska. Napriek tomuto konsenzu 
môže prijatie na európskej úrovni EÚ 
chvíľu trvať, keďže členské štáty budú 
musieť nové smernice transponovať 
do svojho vnútroštátneho práva. n
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Č L Á N O K

Obehová ekonomika v 2022:   
Recyklácia už nestačí, pozornosť 
sa presúva na opätovné využitie

A u t o r :  M i c h a l  H u d e c  |  E U R A C T I V. s k

Paul Cézanne - Fľaša s mätou. [National Gallery of Art, Washington]
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Prechod z lineárnej k obehovej 
ekonomike sa tento rok zrých-
li. Komisia navrhne nariadenia, 

ktoré by mali zabezpečiť viac informá-
cií pre spotrebiteľov aj právo na opra-
vu. Odpor príde od technologických 
gigantov.  

Európska politika v oblasti obeho-
vej ekonomiky dostala v roku 2020 
nový impulz v podobe Akčného plánu 
pre obehovú ekonomiku. Ten bude aj 
v roku 2022 definujúcim dokumen-
tom legislatívnej agendy Európskej 
komisie. Komisia už s niekoľkými 
návrhmi legislatívnych zmien prišla 
minulý rok. Jedným z nich je aj ná-
vrh úpravy nariadenia o preprave od-
padu, ktorým chce Komisia bojovať 
proti nezákonnej preprave odpadu a 
regulovať vývoz do zahraničia.

To najdôležitejšie však ešte len prí-
de. Komisia chce tento rok predstaviť 
niekoľko iniciatív s cieľom posilniť 
práva spotrebiteľov. Takzvaný digitál-
ny pas by mal priniesť viac informácií 
o pôvode a zložení produktov. Právo 
na opravu spoločne so zmenou smer-
nice o ekodizajne predĺži životnosť 
výrobkov a urobí ich udržateľnejšími.

Akčný plán pre obehovú ekono-
miku je dôležitý, pretože ide o jeden 
z pilierov Európskej zelenej dohody – 
vlajkovej lode európskej politiky, kto-
rá by Úniu mala priviesť k uhlíkovej 
neutralite do roku 2050.

SILNEJŠÍ A 
INFORMOVANEJŠÍ 
SPOTREBITELIA 
Rok 2022 sa bude niesť v znamení 

snahy posilniť práva spotrebiteľov. 
Spotrebiteľská politika sa mala meniť 
už v roku 2021. Po niekoľkých odkla-
doch sa však zmena posunula na ten-
to rok.

Spotrebiteľov sa najviac dotknú 
dve iniciatívy. Prvým je  právo na 
opravu, ktoré chce Komisia rozšíriť. 
Smernice Únie už dnes spotrebiteľom 
garantujú dvojročnú záruku v prípa-
de chybného výrobku. Od výrobcov 
však nevyžaduje zabezpečiť opravu, 
ak sa výrobok pokazí v dôsledku ne-
správneho používania, či iných dôvo-
dov mimo súčasnú garanciu. To by sa 
malo zmeniť. Európsky parlament už 
v roku 2020 schválil správu, v ktorej 
Komisiu vyzval, aby pre spotrebiteľov 
zabezpečila jednoduché a cenovo do-

stupné opravy elektroniky. Presne to 
Eurokomisia sľúbila v akčnom pláne. 
Návrh legislatívy chce predstaviť v 
treťom štvrťroku roku 2022.

Právo na opravu je, mimochodom, 
koncept pochádzajúci zo Spojených 
štátov, kde si už dnes spotrebitelia 
môžu dať opraviť v podstate čokoľvek, 
čo kúpia. To je teória. V praxi im však 
často chýbajú informácie aj náhradné 
diely. Prezident Joe Biden preto minu-
lé leto podpísal nariadenie, ktoré Fe-
derálnej obchodnej komore prikázalo 
preskúmať možné nápravy týchto ne-
dostatkov vrátane možnosti sprístup-
niť náhradné diely tretím stranám, 
ktoré by mohli opravy vykonávať. Ta-
kúto možnosť by po novom mali mať 
aj európski spotrebitelia.

V Spojených štátoch aj v Európe 
sa iniciatívy súvisiace s rozšírením 
práva na opravu stretli s nesúhlasom 
technologických gigantov, ale aj men-
ších hráčov na trhu. Amazon, Apple 
či Microsoft upozorňujú najmä riziká 
opráv tretími stranami, ktoré môžu 
viesť k strate konkurenčnej výhody či 
dokonca k zraneniam. Samotné prá-
vo na opravu podľa nich zníži vôľu po 
inováciách.

VÝROBKY DOSTANÚ 
VLASTNÝ PAS
Európska komisia okrem práva na 

opravu spotrebiteľom sľubuje aj do-
stupnejšie informácie o výrobkoch. 
Tie by mali byť dispozícii v takzva-
nom digitálnom pase produktu, v 
ktorom budú zverejnené najdôležitej-
šie informácie o dizajne, súčiastkach, 
materiáloch a ich recyklovateľnosti. 
Podľa Williama Neala, poradcu Eu-
rópskej komisie pre obehovú ekono-
miku sa tieto informácie v súčasnosti 
strácajú v procese výroby a predaja 
produktov. Neal vysvetľuje, že digi-
tálny pas dôležité informácie takpo-
vediac „zveční”.

Digitálny pas je však takisto kon-
troverznou témou. Spotrebiteľské a 
environmentálne organizácie ini-
ciatívu a sprístupnenie informácii 
podporujú, vlastníci patentov sa však 
podobne ako pri práve na opravu obá-
vajú sprístupnenia citlivých informá-
cií a straty konkurenčnej výhody. To 
naznačuje, že úvodné mesiace roku 
2022 sa budú niesť v znamení diskusií 
medzi jednotlivými hráčmi o správ-
nom nastavení systému. Rovnaký 
scenár sa očakáva aj pri návrhu práva 
na opravu.

V oblasti výrobkov bude dôleži-
tým míľnikom zverejnenie  Inicia-
tívy pre udržateľné produkty, ktorá 
sa očakáva v prvom štvrťroku 2022. 
Komisia v rámci tejto iniciatívy na-
vrhne úpravu smernice o ekodizajne, 
ktorej cieľom budú trvácnejšie a ener-
geticky úspornejšie výrobky. Inicia-
tíva sa bude sa zaoberať aj výskytom 
škodlivých látok vo výrobkoch, ako 
sú elektronické zariadenia, nábytok, 
oceľ, cement, chemikálie či textilné 
výrobky.

Textilné výrobky a odpad z nich 
v posledných rokoch dostávajú čoraz 
viac pozornosti. Inak tomu nebude 
ani tento rok. Komisia by už v prvom 
štvrťroku mala predstaviť Stratégiu v 
oblasti udržateľných textílií, ktorá by 
mala nasmerovať textilný priemysel 
k zotaveniu sa z koronakrízy, ale aj k 
uplatňovaniu zásad obehovej ekono-
miky.

Texilnému odpadu sa už čosko-
ro bude musieť venovať aj slovenské 
ministerstvo životného prostredia a 
miestne samosprávy. Tie totiž musia 
od roku 2025 zaviesť triedený zber. 
Expertka Únie miest Zuzana Čacho-
vá ešte minulú jeseň  upozornila, že 
Slovensko momentálne nedisponuje 
dostatočným množstvom spracova-
teľských kapacít. Envirorezort preto 
vyzvala na, čo najrýchlejšiu prípravy 
legislatívy.

BOJ PROTI 
MIKROPLASTOM…
Pozornosť bude v tomto roku aj na 

plastových obaloch a mikroplastoch. 
V prvej polovici roku sa očakáva nele-
gislatívny návrh, ktorý bude predsta-
vovať rámec pre ďalšiu legislatívu v 
oblasti rozložiteľných a kompostova-
teľných plastov.

Koncom roku chce Komisia prísť 
s konkrétnymi návrhmi, ako zní-
žiť znečistenie životného prostredia 
mikroplastami. Novinkou bude aj ich 
označovanie a certifikácia. Zlepšiť by 
sa takisto malo vedecké poznanie o 
rizikách a výskyte mikroplastov v ži-
votnom prostredí, vo vode z vodovo-
du a v potravinách.

…AJ PROTI NEZÁKONNEJ 
PREPRAVE ODPADU
Návrh nových pravidiel pre pre-

pravu odpadu Komisia zverejnila ešte 
v novembri. Tie by mali zaviesť zme-
ny v cezhraničnej preprave odpadu, 
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ktoré oblasť prispôsobia prudkému 
nárastu medzinárodného obchodu 
s odpadom. Súčasné pravidlá totiž 
pochádzajú ešte z roku 2006 a v pod-
state všetci zainteresovaní hráči ich 
považujú za zastarané.

Zmeny sa dotknú prepravy v rámci 
Únie, kde sa očakáva zvýšený dôraz na 
opätovné použitie a recykláciu, ale aj 
na digitalizáciu výmeny údajov. Naj-
väčšie zmeny však nastanú vo vývoze 

mimo Únie. Komisia chce vývoz ob-
medziť len do krajín, ktoré preukážu, 
že s odpadom nakladajú environmen-
tálne priateľsky, pričom nakladanie 
s odpadom v tretích krajinách by sa 
malo kontrolovať v rámci povinných 
auditov. Komisia chce navyše inten-
zívne bojovať s nezákonnou prepra-
vou. To znamená viac inšpekcií a viac 
sankcií v jednotlivých členských štá-
toch. Tu by sa mal angažovať Európsky 

úrad pre boj proti podvodom (OLAF).
Návrh nariadenia o preprave od-

padu musí ešte prejsť pripomienkova-
cím konaním, schvaľovaním v Európ-
skom parlamente a v Rade. Meniť sa 
ešte môžu, a pravdepodobne aj budú, 
iniciatívy a návrhy, ktoré Komisia 
predstaví tento rok. Očakávať pre-
to môžeme búrlivé diskusie najmä o 
kontroverzných návrhoch – práve na 
opravu či digitálnom pase. n
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Č L Á N O K

Poľnohospodárstvo Únie v roku 2022:   
Nové pravidlá pre pesticídy  

a označovanie potravín
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

Jules Breton - The Weeders. [Useum.org]
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Rok 2022 v poľnohospodárskej 
politike EÚ bude o rokovaniach 
Komisie s členskými štátmi 

ohľadom ich agrodotačných plánov. 
Bude sa opäť hovoriť o používaní pes-
ticídov, no hlavne o herbicíde glyfosát, 
pretože Komisia bude rozhodovať, či 
ho európski farmári budú môcť pou-
žívať aj naďalej. Zmeny v potravino-
vej legislatíve prinesú nové výživové 
označovanie potravín a koniec mätú-
ceho značenia trvanlivosti potravín.

AKO SA SKONČÍ 
REFORMNÁ SÁGA
Rok 2021 bol konečne tým rokom, 

kedy sa európskym inštitúciám po 
dlhotrvajúcich rokovaniach podarilo 
dospieť ku kompromisnej dohode o 
Spoločnej poľnohospodárskej politi-
ke na roky 2023 až 2027.

To ale stále nie je bodka za dis-
kusiou o nových agrodotačných 
pravidlách. Na ťahu sú teraz členské 
krajiny, ktoré majú za úlohu pripraviť 
Národné strategické plány pre vyu-
žitie agrodotácií v nasledujúcich pia-
tich rokoch. Ani európske vlády sa ale 
s prípravou neponáhľajú.

Termín pre odovzdanie plánu Eu-
rópskej komisii, ktorý bol stanovený 
na 31. december 2021, splnilo len osem 
členských krajín. Slovensko je v sku-
pine štátov, ktoré s Komisiou podobu 
plánu zatiaľ len „neformálne konzul-
tujú“ a odoslanie konečného návrhu 
do Bruselu posúvajú. Inak to ani byť 
nemôže, pretože agroministerstvo na 
začiatku januára návrh ešte len zara-
dilo  do medzirezortného pripomien-
kového konania, dokument ešte po-
putuje na   parlamentný agrovýbor, 
tripartitu a vláde na schválenie.

Ministerstvo pôdohospodárstva 
očakáva, že Komisii schválený doku-
ment pošle do konca januára. Euroko-
misia má následne tri mesiace na pri-
pomienky a stanovisko k strategické-
mu dokumentu, na ktoré Slovensko 
môže zareagovať ďalšími úpravami. 
Ďalších šesť mesiacov má potom Ko-
misia na definitívne schválenie plá-
nu. Celý proces by ale mal prebehnúť 
čo najrýchlejšie, aby poľnohospodári 
na nové dotačné podmienky stihli 
prispôsobiť aj svoje polia.

Ako Slovensko plánuje využiť 
pridelené európske dotácie v  rokoch 
2023 až 2027 si môžete prečítať v špe-

ciálnej sérii článkov portálu EURAC-
TIV Slovensko. Ako sú na tom s  prí-
pravou strategických plánov ostatné 
členské štáty  priebežne sleduje  bru-
selský portál EURACTIV.com.

AKO SA BUDÚ CHRÁNIŤ 
RASTLINY
Sú dva dôvody, prečo podľa nás 

jednou z tém, ktorá najviac pohne 
diskusiou európskej poľnohospo-
dárskej verejnosti, budú pesticídy. 
Tým prvým je, že Európska komisia 
predstaví zmeny v Smernici o udrža-
teľnom používaní pesticídov, ktorá v 
Únii platí už od roku 2009. Smerni-
ca mala zaistiť, že európski farmári 
budú ochranné prípravky používať 
tak, aby mali čo najmenší vplyv na 
zdravie ľudí, pôdy a vody.

Členské štáty na základe nej mali 
napríklad podnecovať poľnohospo-
dárov, aby pri ochrane voči škodcom 
čo najviac využívali integrovanú 
ochranu. Ide o prístup, ktorý upred-
nostňuje prevenciu, potom využitie 
prírode blízkych postupov ochrany a 
až keď sa aj tieto možnosti vyčerpajú, 
prichádza na rad chémia.

Európsky dvor audítorov ale 
v  roku 2020  konštatoval, že smerni-
ci sa riziká vyplývajúce z používania 
pesticídov v štátoch EÚ znížiť nedarí.

Druhým dôvodom je francúzske 
predsedníctvo v Rade EÚ v prvej po-
lovici roku 2022. Prezident jednej z 
poľnohospodárskych veľmocí Únie 
Emmanuel Macron je zástancom po-
stupného vyradenia pesticídov z poľ-
nohospodárskych postupov. Program 
predsedníctva  už ale hovorí len 
o „urýchlení zníženia spotreby pesti-
cídov“ v  EÚ a  ich nahradzovaní šetr-
nejšími alternatívami.

Európska komisia v roku 2020 
predstavila potravinovú stratégiu Z 
farmy na stôl, v ktorej navrhuje znížiť 
používanie pesticídov a rizík, ktoré z 
toho vyplývajú, o 50 percent do roku 
2030. Malo by však ísť o celoeurópsky 
cieľ, čo znamená, že cieľové hodnoty 
budú prispôsobené každej krajine 
zvlášť. Slovensko ako menšia krajina, 
s pomerne nižšou spotrebou chemic-
kých ochranných látok ako je priemer 
Únie by so splnením cieľov problém 
mať nemuselo.

V  roku 2022 opäť ožijú aj napäté 
diskusie o  jednom z  najkontroverz-
nejších herbicídov v hre – glyfosáte. 
Povolenie používať túto látku vypr-
ší v  decembri tohto roku. Únia preto 

v roku 2019 začala skúmať odznova, či 
je glyfosát bezpečný a predbežne mu 
udelila kladné stanovisko.

Podľa niektorých výskumníkov 
ale herbicíd spôsobuje rakovinu, čo 
v roku 2015 skonštatovala aj Medziná-
rodná agentúra pre výskum rakovi-
ny. Nemecký chemický gigant Bayer, 
ktorý je jedným z hlavných výrobcov 
glyfosátových produktov, obvinenia 
zo zatajovania skutočných účinkov 
na ľudské zdravie popiera a  trvá na 
tom, že látka nie je pre ľudí riziková.

Únia má špeciálnu  Skupinu pre 
hodnotenie Glyfosátu (AGG), ktorá už 
skôr vyjadrila názor, že glyofosát je 
bezpečný a mal byť získať autorizáciu 
aj na ďalšie obdobie.

Zodpovedné európske inštitúcie – 
Európsky úrad pre bezpečnosť potra-
vín a Európska chemická agentúra – v 
nasledujúcich mesiacoch budú čeliť 
tlaku chemických firiem a verejnosti. 
Splniť očakávania obidvoch strán sa 
jej zrejme nepodarí.

UHLÍKOVÉ 
POĽNOHOSPODÁRSTVO
V  predošlom roku sa medzi pro-

minentné heslá v slovníku Európskej 
komisie dostalo slovné spojenie uh-
líkové poľnohospodárstvo. Iniciatí-
va, o  ktorej veľmi rád a  často hovorí 
eurokomisár pre poľnohospodárstvo 
Janusz Wojciechowski, dostala jasnej-
šiu podobu v decembri, kedy exekutí-
va EÚ  predstavila stratégiu  udržateľ-
ného kolobehu uhlíka.

O čo ide? Zjednodušene o to, aby 
EÚ splnila cieľ znížiť emisie sklení-
kových plynov o 55 percent do roku 
2030 v porovnaní s rokom 1990 nie-
len obmedzením tvorby uhlíka, ale aj 
jeho odstraňovaním z atmosféry. Pri 
tom má kľúčovú úlohu zohrať pôda. 
Podľa Komisie treba čo najväčší počet 
poľnohospodárov presvedčiť, že s ňou 
musia pracovať tak, aby sa v nej ukla-
dalo čo najviac uhlíka.

Sama ale priznáva, že na to zatiaľ 
Únia nemá peniaze. Táto snaha má 
totiž rovnaký problém, akému čelia 
aj plány v oblasti potravinového cyk-
lu alebo biodiverzity. Komisia zatiaľ 
k týmto cieľom totiž nepredstavila aj 
konkrétne legislatívy a opatrenia pre 
ich naplnenie, čiže vlády krajín EÚ na 
ne z agrodotácií nevyhnutne nemusia 
vyčleniť peniaze. Bez finančnej mo-
tivácie budú poľnohospodári meniť 
doterajšie postupy iba ťažko. Komisia 
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ale podľa všetkého bude na štáty EÚ 
naliehať, aby v strategických plánoch 
na uhlíkové poľnohospodárstvo mys-
leli.

Komisia ako príklady uhlíkového 
poľnohospodárstva spomína agroles-
níctvo, striedanie plodín, pestovanie 
medziplodín, bezorbové obrábanie 
pôdy, či zväčšovanie výmery nepro-
duktívnych plôch (vetrolamy, medze, 
úhor a podobne).

Ešte v januári by eurokomisia 
mala predstaviť rámec na certifikáciu 
odstraňovania uhlíka, čo budú vlast-
ne pravidlá pre výpočet toho, koľko 
uhlíka jednotlivé opatrenia môžu 
z atmosféry odstrániť.

AKO SA ZMENIA ETIKETY
Rok 2022 bude dôležitý aj pre eu-

rópske potraviny.
Podľa harmonogramu potravino-

vej stratégie Z farmy na stôl by mali 
v nasledujúcich mesiacoch vzniknúť 
hneď štyri legislatívy, ktoré môžu 
ovplyvniť trh s potravinami.

Zrejme najviac sa bude hovoriť o 
zavedení jednotných etikiet s ozna-
čením výživovej hodnoty na prednej 
strane potravinových obalov (nut-
ričné skóre, Nutriscore), ktoré má ku 

koncu roku predstaviť Komisia. Po-
traviny by mali byť označované pia-
timi farbami od zelenej po červenú a 
písmenami od A po E podľa toho, či 
sú pre ľudské zdravie dobré alebo nie. 
Tým by sa malo uľahčiť rozhodovanie 
európskych spotrebiteľov pri výbere 
potravín.

Diabol ale bude ukrytý v paramet-
roch, podľa ktorých sa výživová hod-
nota bude merať. Niektoré členské 
štáty preto ešte pred návrhom euro-
komisie vyrazili do ofenzívy voči po-
vinnému nutričnému označovaniu. 
Na jednej strane je Francúzsko, kde je 
Nutriscore zavedené označenie a pre-
to ho podporuje aj na úrovni EÚ, na 
druhej strane Taliansko, ktoré je pro-
ti pre obavy, že systém znevýhodní 
tradičné talianske potravinové špe-
ciality, ako napríklad parmezán ale-
bo olivový olej. Rím preto predstavil 
vlastné nutričné označenie NutrIn-
form. To má namiesto farieb grafickú 
podobu batérie, kde budú výživové 
údaje – energia, tuky a cukry – vyjad-
rené na jednu porciu jedla.

Francúzske predsedníctvo a  Eu-
rópska komisia chcú tiež zmeniť spô-
sob propagácie európskych potravín 
na jednotnom trhu, ale aj za hranica-
mi Únie. Podporené potraviny a  po-

travinové schémy vyberá a financuje 
Európska komisia. Na marketing 
pritom nedáva  málo peňazí, ročne je 
to takmer200 miliónov eur.

Pravidlá, ktoré Únia prijala ešte 
v  roku 2014, by sa podľa programu 
francúzskeho predsedníctva mali 
zmeniť tak, aby prispeli k  plneniu 
cieľov Európskej zelenej dohody – ako 
píše eurokomisia v potravinovej stra-
tégii, kampane budú podporovať po-
traviny vyrobené udržateľným spôso-
bom.

Mimovládne organizácie minu-
lý rok  upozornili, že Komisia sa tým 
doteraz veľmi neriadila. Medzi pod-
porenými projektami boli hlavne 
kampane na konzumáciu výrobkom 
živočíšnej výroby, podpora propagá-
cie zeleniny a ovocia bola nižšia.

V roku 2022 exekutíva EÚ plánuje 
stanoviť  profily nutričného zloženia, 
aby sa obmedzila propagácia potravín 
s vysokým obsahom soli.

Jedno z opatrení by tiež malo pri-
spieť k  znižovaniu potravinového 
odpadu. Komisia chce totiž navrhnúť 
revíziu pravidiel označovania trvan-
livosti potravín. Cieľom je, aby sa ko-
nečne zjednotili pojmy „spotrebujte 
do“ a „dátum minimálnej trvanlivos-
ti“, ktoré dnes spotrebiteľov pletú. n
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Č L Á N O K

Energetika a klíma v roku 2022:    
Štáty čakajú tvrdé vyjednávania  

o zelenej agende
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Minulý rok pretavila Komisia 
európske klimatické ciele do 
viacerých prelomových le-

gislatívnych návrhov. Predstavila nové 
pravidlá pre zelené investície, obcho-
dovanie s emisiami či uhlíkové clo. V 
roku 2022 o ich finálnej podobe budú 
vyjednávať členské štáty. 

Energetickým diskusiám bude 
tento rok dominovať zelená agenda. 
Rok 2022 sa bude niesť v znamení 
niekoľkých dôležitých rokovaní o 
dosiahnutí klimatickej neutrality do 
roku 2050, k čomu sa členské štáty za-
viazali v klimatickom zákone.

Európske krajiny sa zároveň do-
hodli na znížení emisií skleníkových 
plynov o 55 percent do roku 2030 ako 
na kľúčovom kroku k tomuto cieľu. S 
konkrétnym plánom na zníženie emi-
sií vo všetkých sektoroch ekonomiky 
prišla Komisia v lete minulého roka, 
keď zverejnila balík klimatických a 
energetických politík s názvom Fit for 
55. Ten bude určovať tón diskusií o ze-
lenom prechode aj v roku 2022.

DISKUSIA O KLÍME V 
MAINSTREAME
Rok 2021 priniesol ďalšie dôkazy o 

silnejúcich dôsledkoch zmeny klímy 
Extrémne prejavy počasia tentokrát 
neprebiehali ako vzdialené katastro-
fy na druhom konci sveta, ale naplno 
sa prejavili aj v Európe. V Španielsku 
zažili snehové búrky, letné záplavy 
napáchali škody v Nemecku a s les-
nými požiarmi bojovali štáty na juhu 
Európy.

Zdvihnutým prstom bola aj správa 
najnovšia správa Medzivládneho pa-
nelu pre zmenu klímy (IPCC), ktorá ak 
spoločnosť nepristúpi k drastickému 
zníženiu emisií, nepodarí sa udržať 
globálnu teplotu do konca storočia 
pod 1,5 stupňa Celzia, čo by malo ka-
tastrofické následky pre ľudstvo.

Odpoveďou na naliehavosť zme-
ny klímy mal byť klimatický summit 
OSN, ktorý však priniesol len nejed-
noznačné výsledky. Napriek rýchle-
mu uzatváraniu dohôd a množstvu 
vyhlásení nevyvrcholili  rokovania 
o klíme na COP26   jasnou cestou k 
zmierneniu klimatickej núdze.

NAŠTARTUJE PLYNOVÁ 
KRÍZA OBNOVITEĽNÚ 
ENERGIU?

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil 
energetiku v minulom roku a bude 
vplývať politické rozhodnutia aj v 
roku 2022 je prudký rast cien energií. 
To prinútilo Európsku úniu aj vlády, 
aby zaviedli rôzne opatrenia a chrá-
nili tak spotrebiteľov aj priemysel.

Drahý plyn a problémy okolo ply-
novodu Nord Stream 2 podnietili dis-
kusie o potrebe energetickej nezávis-
losti Európy. Komisia zdôraznila, že 
plynovú krízu by mali členské štáty 
využiť na urýchlenie dekarbonizácie 
priemyslu závislého od fosílnych pa-
lív a masívne zavádzanie obnoviteľ-
ných zdrojov.

Táto situácia sa pravdepodobne 
odrazí aj na vyjednávaniach, ktoré 
čakajú tento rok Európsku úniu. Eu-
rópska tripartita, to znamená euro-
parlament, Komisia a členské štáty 
sa budú musieť dohodnúť na veľkom 
množstve legislatívnych návrhov, 
s ktorými prišla Komisia ešte v lete 
balíka Fit for 55. Ten má nasmerovať 
Úniu k cieľu dosiahnuť 55 percentné 
zníženie emisií v roku 2030.

PADNE ROZHODNUTIE O 
PLYNE A JADRE
Prvá veľká úloha je pre európsky-

mi štátmi hneď začiatkom roka. Do 
konca januára sa budú musieť roz-
hodnúť, ako ďalej s investičnými pra-
vidlami pre plyn a jadro v rámci Taxo-
nómie udržateľných investícií. Vlády 
musia zodpovedať otázku, či je možné 
využívanie zemného plynu a  jadro-
vej energie považovať za udržateľné 
alebo aspoň prechodné technológie 
k  uhlíkovo neutrálnej ekonomike. 
Ak nie, ich cesta k financovaniu z ve-
rejných a  súkromných zdrojov bude 
stále ťažšia.

Otázka rozdeľuje členské krajiny 
aj Európsky parlament. Rozhodnutie 
mala Komisia zverejniť už začiatkom 
minulého leta, nakoniec ho niekoľko-
krát odložila. Aktuálnym termínom 
je koniec januára. Keďže ide o takzva-
ný delegovaný akt, Rada a  Európsky 
parlament už návrh Komisie nebudú 
môcť zmeniť. Môžu ho len zamietnuť.

Z  uniknutého návrhu  vyplýva, 
že Komisia vidí jadro aj plyn ako 
prechodné riešenia. K zeleným in-
vestíciám sa dostanú vtedy, ak v  da-
nom prípade neexistuje ekonomicky 
a  technicky životaschopná možnosť 
využívania obnoviteľných zdrojov.

Inštalácie (elektrárne a iná infraš-
truktúra) zároveň budú musieť spĺňať 
viacero ďalších podmienok. Pri plyne 

je to najmä celkové množstvo emisií 
a  možnosť využitia pre zelené alter-
natívy, pri jadre sa Komisia zamerala 
na bezpečnosť a  nakladanie s  odpa-
dom.

Technické detaily sú kľúčové, bu-
deme sa im však venovať až po zve-
rejnení oficiálneho návrhu. Veci sa 
môžu zmeniť. Uniknutý draft vyvolal 
odmietavé reakcie viacerých krajín. 
Rakúsko hrozí žalobou, proti je aj Ne-
mecko (len v časti týkajúcej sa jadra, 
samozrejme).

Bude takisto zvyšovať politický 
tlak na reformu systému obchodova-
nia s  emisiami. Ceny emisných po-
voleniek rastú. To je dobré pre zelené 
technológie, no horšie pre krajiny, 
ktoré pri výrobe energie silno závisia 
od fosílnych palív (najmä uhlia).

Poľská vláda tvrdí, že hlavnou 
príčinou zdražovania povoleniek sú 
špekulatívne obchody. Žiadajú v pod-
state intervencie na zníženie cien (na-
príklad väčšie množstvo bezplatných 
povoleniek). Otázkou je, kde a koľko 
nájde Varšava spojencov. Problém 
trápi napríklad aj Nemecko (uhoľné 
a plynové elektrárne), no nová vláda 
s účasťou Zelených poľské návrhy asi 
nepodporí.

PROBLEMATICKÉ 
SPOPLATNENIE EMISIÍ Z 
BUDOV A DOPRAVY
Návrh Komisie z letného balíku 

Fit for 55, o ktorom budeme v roku 
2022 ešte počuť, je začlenenie emi-
sií z vykurovania budov a z cestnej 
dopravy do systému obchodovania s 
emisiami. Spomínané sektory dnes 
produkujú  takmer 60 percent  domá-
cich emisií skleníkových plynov v EÚ. 
Únia ich tak musí zahrnúť do svojich 
snáh o dekarbonizáciu.

Návrh vzbudzuje kontroverzie 
naprieč členskými štátmi aj v Európ-
skym parlamentom.

Kritici vystríhajú, že tento krok 
môže negatívne zasiahnuť chudobné 
domácnosti a malé podniky. Komi-
sia chce pre tieto dve oblasti vytvoriť 
samostatný systém obchodovania 
s emisnými limitmi. Narazila však na 
veľký odpor členských krajín.

Podľa viacerých členských štátov 
sú problematické najmä sociálne dô-
sledky tohto návrhu, keďže bremeno 
dekarbonizácie presúva z  veľkých 
znečisťovateľov na domácnosti. Pod-
ľa Poľska spôsobí začlenenie týchto 
dvoch sektorov zbytočné sociálne 
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ťažkosti a efekt na znižovanie emisií 
pritom nebude veľký. Komisia tvrdí, 
že nový systém bude skôr zacielený 
na dodávateľov paliva než na domác-
nosti či individuálnu dopravu.

Odpoveďou Komisie na výhrady 
členských štátov by mal byť tiež nový 
Sociálny klimatický fond. Tam by 
malo smerovať až polovica príjmov z 
predaja emisií.

FRANCÚZSKO JE 
AMBICIÓZNE
Rokovania o balíku fit for 55 sa 

budú odohrávať pod taktovkou Fran-
cúzska, ktoré bude prvý polrok 2022 
predsedať Európskej únii. Už teraz je 
z reakcií členských štátov jasné, že 
diskusie o balíku Fit for 55 zdôraznia 
rozdiely medzi krajinami EÚ. Fran-
cúzsko si preto dalo za cieľ situáciu 
upokojiť a nájsť riešenie, aby boli spo-
kojné všetky strany. Zároveň však 
nechce v žiadnom prípade rezignovať 
na znižovanie emisií a dosiahnutie 
klimatických cieľov.

Ak bude nutné z ambícií v niekto-
rých oblastiach zľaviť, pokrok v reduk-
cií emisií bude musieť byť v inej oblas-
ti o to rýchlejší, avizovalo Francúzsko. 
Pokrok v rokovaniach o Fit for 55 však 
nie je, napriek tomuto odhodlaniu, za-

ručený. Krajinu totiž čakajú prezident-
ské voľby a Macron, ktorý sa uchádza 
o znovuzvolenie, postoj jeho vlády sa 
môže zmeniť, aby oslovil voličov.

ČESKÉ NÁSLEDNÍCTVO
Francúzsku končí predsedníctvo 

EÚ 30. júna a v druhej polovici roka 
odovzdá štafetu Čechom. Určitá kon-
tinuita bude zabezpečená, keďže fran-
cúzsko-česko-švédske trio sa rozhodlo 
pre spoločný program. Ten bude platiť 
aj vtedy, keď Švédsko prevezme pred-
sedníctvo začiatkom roka 2023.

Česká republika bude mať pravde-
podobne k presadzovaniu klimatickej 
agendy Únie pragmatický postoj. Čes-
ká ministerka životného prostredia 
Anna Hubáčková na Rade ministrov 
EÚ trvala na tom, že pri presadzovaní 
Fit for 55 je ísť cestou menšieho odporu. 
„Ak uvidíme, že niektoré návrhy spô-
sobujú menej ťažkostí ako iné, mohli 
by sme ich uprednostniť,” prehlásila.

KLIMATICKÝ SUMMIT 
COP27 V EGYPTE
Pred koncom roka 2022, v no-

vembri, sa svetoví lídri stretnú na 
klimatickom summite COP27, kto-
rý sa uskutoční v egyptskom Sharm 
el-Sheikhu.

Podľa správy z roku 2019  z dielne 
Svetovej meteorologickej organizá-
cie, je usporiadanie summitu v Egyp-
te dôležité pre celý africký kontinent. 
Afrika totiž v porovnaní s Áziou a 
Európou ročne vypúšťa len zlomok 
ton CO2, no zmena klímy sa tu silno 
prejavuje.

„Odhaduje sa, že ak sa nezavedú 
adekvátne opatrenia, do roku 2030 
bude až 118 miliónov chudobných 
ľudí na africkom kontinente vystave-
ných suchu, záplavám a extrémnym 
horúčavám,“ povedala komisárka pre 
vidiecke hospodárstvo a poľnohospo-
dárstvo v Komisii Africkej únie Josefa 
Leonel Correia Sacko.

Afrika má teda veľký záujem 
ovplyvniť rokovania o klíme na COP27 
s cieľom povzbudiť krajiny s najväčší-
mi emisiami, aby konali rýchlo a dô-
razne.

Rozhovory COP27 však nebudú 
bez európskeho ani francúzskeho 
vplyvu.

Jedným z vrcholov francúzskeho 
predsedníctva má byť summit Európ-
skej únie a afrických štátov, ktorý sa 
koná vo februári, a prezident Macron 
ho berie veľmi vážne. Summit by mo-
hol Francúzsku umožniť zachovať si 
určitý vplyv počas rokovaní o klíme 
počas celého roka. n
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