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V roku 2011 bolo európske odhodlanie riešiť krízy opäť raz podrobené skúške. 
Európska únia stála pred celým radom výziev, ktoré si vyžadovali okamžité 
a trvalé riešenia – musela riešiť pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu, 
reagovať na povstania v severnej Afrike a na Blízkom východe a viesť svetové 
rokovania o zmenách klímy, medzinárodnom obchode a rozvoji. 

PredslOv

Európska únia podnikla dôležité kroky smerom k hlbšej integrácii. V súčasnosti 
sme viac ako kedykoľvek predtým závislí jeden od druhého. To so sebou prináša 
obrovské výhody, ale aj veľké záväzky. Kríza ukázala, že na to, aby sme týmto 
záväzkom plne dostáli, musíme vyvinúť ďaleko väčšie úsilie. To už teraz veľmi 
dobre chápu všetci z nás v EÚ. V roku 2011 sa naše diskusie a rozhodnutia 
celkovo zameriavali skôr na otázku posilnenia vzájomných väzieb ako na ich 
uvoľnenie – otázku jednotnejšej a väčšmi integrovanej Európskej únie. 

Rok 2011 sa niesol v znamení finančnej a hospodárskej krízy. Kríza sa už netýka 
len finančnej a hospodárskej oblasti, ale vyvolala aj zásadné otázky o politickom 
odhodlaní eurozóny a dôvere v ňu. Dôveru možno stratiť za jeden deň, získať ju 
späť trvá oveľa dlhšie. Preto je potrebné nájsť skutočne komplexné riešenie. 

V uplynulom roku sme pokračovali v zásadnej reforme hospodárskych politík Únie. 
Zaviedli sa odvážne mechanizmy hospodárskeho zbližovania, dohľad nad plnením 
rozpočtu a sankcie a pripravujú sa aj ďalšie opatrenia. Ďalej sme sa snažili posilniť 
ochranné a obranné mechanizmy na pomoc krajinám eurozóny, ktoré sa ocitnú 
v ťažkostiach. Z dlhodobého hľadiska skúmame možnosti spoločného vydávania 
dlhopisov v eurozóne ako prirodzeného dôsledku väčšieho zbližovania a kľúčo-
vého faktora pri zachovaní dôvery v našu menovú úniu. 

Tento prístup súčasne sprevádzalo úsilie Komisie o vytvorenie štrukturálnych 
podmienok pre budúci rast. Snažiť sa riešiť krízu tým, že budeme väčšmi míňať, 
by znamenalo uberať sa cestou k väčšej zadlženosti, a touto cestou sa uberať 
nemôžeme. Komisia predložila návrhy štrukturálnych reforiem spojených s ciele-
nými investíciami zameranými na zvýšenie konkurencieschopnosti našich hospo-
dárstiev a podporu rastu na pevnom a udržateľnom základe. V záujme podpory 
tohto prístupu sme krátkodobo posilnili likviditu a úverovú kapacitu našich bánk a 
súčasne sme zaviedli celosvetovo najprísnejšiu reguláciu a dohľad nad naším 
finančným sektorom, aby sme sa v budúcnosti vyhli podobným problémom. 
Prostredníctvom programov hospodárskych úprav sme tiež pomohli trom člen-
ským krajinám eurozóny, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, a prijali sme mimoriadne 
opatrenia na pomoc Grécku pri plnení jeho záväzkov. Vznikla osobitná pracovná 
skupina, ktorá má tejto krajine poskytovať technickú a administratívnu pomoc 
a zabezpečiť, aby sa štrukturálne fondy v plnej miere využívali na zvýšenie konku-
rencieschopnosti, podporu rastu a riešenie nezamestnanosti. 

Komisia sa tiež zaoberala tým, čo príde po súčasnej kríze, a predložila návrh 
ambiciózneho a zodpovedného rozpočtu na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý 
bude mať skutočný prínos pre európskych občanov a európske podniky. 
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Rok 2011 vstúpi do dejín ako rok, keď ľudia v severnej Afrike a na Blízkom východe 
vyšli do ulíc, aby sa dožadovali demokracie a zmeny. Európska únia reagovala 
okamžite – najprv novou stratégiou pre oblasť južného Stredozemia a následne 
zásadným prepracovaním spôsobu, akým sa vykonáva európska susedská poli-
tika. Stála pri tých, ktorí bojovali za slobodu, demokraciu a prosperitu. 

Európska únia tiež okamžite podala pomocnú ruku ľuďom z celého sveta, ktorí sa 
ocitli v núdzi. Zabezpečila rýchlu pomoc po zemetrasení, cunami a jadrovej 
katastrofe v Japonsku a poskytla rozsiahlu humanitárnu pomoc pri odstraňovaní 
následkov sucha, ktoré zasiahlo oblasť Afrického rohu.

Európska únia sa v uplynulom roku neúnavne zasadzovala o to, aby boj proti 
zmenám klímy aj naďalej zostal jednou z priorít jej politického programu. 
V decembri dohodnutý balík dohôd z Durbanu dáva dôvod na optimizmus, že 
vznikne jasný plán, ako dospieť k záväznému rozhodnutiu. Európska únia tiež naďalej 
presadzovala, aby došlo k uzatvoreniu dohody o svetovom obchode a súčasne 
rokovala o bilaterálnych obchodných dohodách.

V roku 2011 Európska únia preukázala, že súčasná kríza neovplyvňuje náš záväzok 
voči tým, ktorí sa usilujú o pristúpenie k našej Únii. Chorvátsko je po úspešnom 
ukončení rokovaní pripravené stať sa 28. členským štátom EÚ, čo je najlepším 
dôkazom toho, že silná a dôveryhodná politika v oblasti rozširovania je v najlepšom 
záujme Európy.

Všeobecná správa za rok 2011 poskytuje podrobný prehľad aktivít Európskej únie 
za uplynulých dvanásť mesiacov. Bola to neľahká cesta – únavná, ale vedúca 
vpred – k cieľu, ktorý majú súčasní európski lídri tú česť chrániť a upevňovať. 
Dúfam, že súhrnná správa ozrejmí kroky, ktoré sme podnikli, aby sme Európu 
priviedli späť na cestu prosperity a solidarity.

José Manuel Barroso



1. kapitola

Posilnenie správy 
ekonomických záležitostí 

v Európskej únii 



VšEoBECná SPRáVA 2011

©
 T

om
 G

ril
l/P

ho
to

gr
ap

he
r’s

 C
ho

ic
e 

RF
/G

et
ty

 Im
ag

es

Európska únia bola počas celého roku 2011 
konfrontovaná s veľkými problémami 
a dosiahla významný pokrok pri ich riešení.

Dominujúcou témou predmetného roku bolo, 
ako najlepšie čeliť výzvam, ako sú zvýšenie 
rastu, obnovenie finančnej stability 
a vyriešenie krízy štátnych dlhov. 
Inštitúcie Únie vytrvalo pracovali na širokom 
spektre opatrení a koncepcií, aby prispeli 
k vyriešeniu krízy. Významný pokrok sa 
samozrejme dosiahol pri zlepšovaní systému 
správy ekonomických záležitostí v Únii.

Hlavný legislatívny balík (tzv. „six-pack“) bol 
prijatý na posilnenie Paktu o stabilite a raste, 
ako aj vnútroštátnych rozpočtových rámcov 
a na účely predchádzania a nápravy 
makroekonomických nerovnováh. Vzhľadom 
na rozsah krízy Komisia v novembri navrhla 
ďalšie legislatívne opatrenia súvisiace 
s rozpočtovým dohľadom.

Práca neochvejne pokračovala, aby sa pre 
krajiny eurozóny posilnili záchranné finančné 
poistky, zatiaľ čo sa začala diskusia 
o realizovateľnosti zavedenia dlhopisov 
stability. 

Programy finančnej pomoci Grécku, Írsku 
a Portugalsku pokračovali spolu s pomocou 
na zlepšenie platobnej bilancie pre členské 
štáty mimo eurozóny, Lotyšsko a Rumunsko. 
V Grécku sa objavili mimoriadne úlohy, 
v dôsledku čoho Európska rada v októbri 
2011 schválila druhý program. Po ukončení 
pomoci EÚ sa v Maďarsku zaviedol rámec 
pre dohľad po ukončení pomoci, 
a to s polročnými hodnotiacimi misiami.

Na európskej úrovni naďalej pokračovalo 
posilňovanie legislatívneho aspektu 
a aspektu dohľadu nad finančným sektorom 
a v mnohých členských štátoch súčasne 
pokračovala reštrukturalizácia bankového 
sektora. Európska komisia predložila návrhy 
na daň z finančných transakcií. 
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Posilnenie európskeho hospodárskeho 
programu

V priebehu roka bol v Európskej únii zavedený silnejší a udržateľnejší 
systém správy ekonomických záležitostí. Zatiaľ čo sa prejednávali a napokon 
v Parlamente a Rade schvaľovali nové právne predpisy na jeho podporu, 
Komisia začala realizovať proces riadenia a organizácie makroekonomic-
kých a rozpočtových politík členských štátov na širšej úrovni, na úrovni EÚ. 
V roku 2012 sa tento proces podporí novými prísnymi právnymi predpismi, 
ktoré umožnia uplatnenie finančných sankcií na ktorýkoľvek z členských 
štátov eurozóny, ktorý nebude dodržiavať pravidlá. V spojení s dôvery-
hodnými a účinnými stabilizačnými opatreniami je tento nový prístup 
k správe ekonomických záležitostí navrhnutý tak, aby poskytoval rámec 
pre faktickú makroekonomickú zodpovednosť v EÚ ako celku a zároveň 
podporil spoločnú menu. 

ročný prieskum rastu – spustenie prvého 
európskeho semestra

Európska komisia prijala 12. januára prvý ročný prieskum rastu (1). Uvádzali sa 
v ňom názory Komisie na úlohy a priority činnosti pre nasledujúci rok, pričom 
tento prieskum znamenal začiatok prvého európskeho semestra – nového 
 šesťmesačného cyklu ex ante koordinácie makroekonomických, rozpočtových 
a štrukturálnych politík jednotlivých členských štátov. Európsky semester je 
rámcom, v ktorom sa realizuje stratégia Európa 2020 – stratégia na zabezpe-
čenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (pozri kapitolu 2). Pokiaľ 
ide o správu vzájomne od seba závislých ekonomík Únie ako celku, európsky 
semester je dôležitou inováciou, ktorou sa posilňuje dimenzia EÚ v národných 
rozpočtoch a pri príprave hospodárskej politiky. 

Kľúčovou podmienkou pre rast je náprava makroekonomických nerovnováh, čo je 
pre eurozónu mimoriadne relevantné. štrukturálne reformy takisto slúžia na 
zvýšenie rastu a na predchádzanie nerovnováham, resp. na ich nápravu. Ak sa 
v týchto oblastiach nezavedú primerané opatrenia, potenciál rastu zostane prav-
depodobne nedostatočný, v nasledujúcich desiatich rokoch na úrovni približne 
1,5 % v porovnaní s 1,8 % v rokoch 2001 až 2010. 

Cenová konkurenCiesChopnosť v eurozóne 
Vnútorná nerovnováha je stále problém. Vo vývoji konkurencieschopnosti vo vzťahu 
k ostatným krajinám eurozóny sú veľké odchýlky. 

Kľúčové opatrenia ročného priesKum rastu 2011 
v ročnom prieskume rastu sa vymedzili tri hlavné priority 
a navrhlo sa 10 akcií, ktoré mala schváliť Európska rada. 

uvedenými tromi prioritami boli: 
(1) makroekonomická stabilita, najmä fiškálna 

konsolidácia a stabilita finančného sektora; 
(2) reformy trhu práce, najmä vytváranie pracovných 

príležitostí; 
(3) opatrenia na podporu rastu, od jednotného trhu po 

obchodovanie a spoločnú energetickú politiku.
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Priority stanovené Komisiou, ako aj jej návrhy na 10 akcií v rokoch 2011 a 2012 
schválila Európska rada v marci.

Desať konkrétnych priorít na rok 2011 

makroekonomická stabilita: 
1. uviesť verejné financie členských štátov do poriadku;
2. prijať opatrenia na vyriešenie deficitov alebo prebytkov bežného účtu;
3. zabezpečiť stabilitu finančného sektora. 

reformy trhu práce: 
4. pomôcť ľuďom vrátiť sa do práce, prípadne nájsť nové pracovné miesto 

zvýšením finančnej atraktívnosti práce;
5. zreformovať dôchodkové systémy;
6. zaistiť, aby dávky v nezamestnanosti predstavovali podnet pre prácu;
7. zaistiť lepšiu rovnováhu medzi flexibilitou a istotou na trhu práce. 

opatrenia, ktoré zvyšujú rast: 
8. zrušiť prekážky, ktoré ešte stále obmedzujú jednotný trh;
9. zvýšiť investície do energetiky, dopravy a infraštruktúry IT, čiastočne 

prostredníctvom inovatívneho financovania (vrátane projektových dlho-
pisov EÚ);

10. vytvoriť nákladovo efektívny prístup k energii. 

K silnejšiemu európskemu 
hospodárskemu riadeniu.
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pakt „Euro plus“ 

na základe návrhov v ročnom prieskume rastu sa vedúci predstavitelia štátov 
alebo vlád eurozóny v marci dohodli na pakte „Euro Plus“ (2). šesť členských štátov 
mimo eurozóny (Bulharsko, Dánsko, lotyšsko, litva, Poľsko a Rumunsko) sa 
k paktu pripojilo. Účelom tohto paktu je posilňovanie politických záväzkov na 
vysokej úrovni so zameraním na posilnenie konkurencieschopnosti a zbližovanie 
eurozóny. Preto sa zameriava na štyri oblasti: konkurencieschopnosť, zamestnanosť, 
udržateľnosť verejných financií a posilnenie finančnej stability. 

Všetkých 23 signatárov sa zaviazalo vykonávať reformy pri zaistení toho, že pakt 
bude neoddeliteľnou súčasťou nového európskeho semestra (3). Zostávajúce štyri 
členské štáty sa môžu k paktu kedykoľvek pripojiť. 

ktoré štáty sú v eurozóne?
Eurozóna pozostáva z tých členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro za svoju 
menu. V súčasnosti žije v eurozóne približne 330 miliónov obyvateľov v 17 krajinách. 

Členské štáty eurozóny

Členské štáty, ktoré ešte neprijali euro (odchýlka)

Členské štáty s výnimkou (opt-out)

Zdroj: Európska komisia

od ročného prieskum rastu po odporúčania 
špecifické pre jednotlivé krajiny

Po schválení Európskou radou koncom júna Rada vlastne uzatvorila prvý európsky 
semester tým, že prijala súbor špecifických odporúčaní (4) pre každý členský štát. 
od členských štátov sa očakáva, že uvedené špecifické usmernenia implementujú 
do svojich vnútroštátnych politík a rozpočtov. 

odporúčania sa týkajú širokého spektra problémov vrátane stavu verejných 
financií, schopnosti bankového sektora udržať ekonomiku, reforiem dôchodkových 
systémov, opatrení zameraných na podporu vytvárania pracovných miest a na 
pomoc nezamestnaným vrátiť sa do práce, na podporu vzdelávania a riešenia 
úloh v oblasti inovácií. 

Komisia ich vypracovala na základe návrhov odporúčaní a hĺbkového odborného 
posúdenia: (1) hospodárskej a rozpočtovej situácie každého členského štátu 
a (2) toho, či sú opatrenia navrhované členskými štátmi v rámci ich národných 
programov reforiem, programov stability alebo konvergenčných programov, ako 
aj záväzkov v rámci paktu „Euro Plus“ pre tých, ktorých sa týkajú, v súlade s ich 
špecifickými úlohami. Toto posúdenie sa vykonalo vzhľadom na priority, ktoré 
Komisia identifikovala v rámci ročného prieskum rastu v januári 2011 a ktoré 
Európska rada schválila vo svojich záveroch z marca 2011. 

NEKONTINENTÁLNE  
A ZÁMORSKÉ ÚZEMIA 
ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

FRANCÚZSKA 
GUYANA 

(FR)

GUADELOUPE (FR)

MARTINIK (FR)

RÉUNION (FR)

KANÁRSKE 
OSTROVY 

(ES)

MADEIRA (PT)

AZORY (PT)

SURINAM

BRAZÍLIA
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Komisia bude dôsledne monitorovať uplatňovanie týchto odporúčaní. Komisia 
bude Radu pravidelne informovať o svojich zisteniach. Formálne posúdenie 
výsledkov každého členského štátu sa uskutoční na jar 2012 a v máji Komisia 
znovu predloží odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny na rok 2012 a sprie-
vodnú analýzu.

akej povahy boli odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny 
v roku 2011? 

makroekonomická stabilita

Väčšie úsilie potrebné na: 

 � reformu štruktúry daňových systémov a ochranu výdavkových položiek pod-
porujúcich rast;

 � stanovenie fiškálnych opatrení, ktoré budú viesť k zníženiu rozpočtových 
deficitov;

 � posilnenie ich regulačného rámca pre hypotekárne úvery a znižovanie nadmernej 
zadlženosti domácností.

štrukturálne reformy

Väčšie úsilie potrebné na: 

 � zlepšenie podnikateľského prostredia znížením nadmerných regulačných 
obmedzení, uľahčením zakladania podnikov a uľahčením prístupu k finan-
covaniu, zvlášť v prípade MSP;

 � podporu hospodárskej súťaže v sektore služieb prostredníctvom uplatňovania 
smernice o službách v plnom rozsahu a posilnenia rámca hospodárskej súťaže 
a regulačného rámca v sieťových odvetviach;

 � podporu výskumu, vývoja a inovácií poskytovaním stimulov pre súkromné 
investície do výskumu a vývoja a lepšie zosúladenie výskumu, vývoja a inovácií 
s potrebami podnikov.

Podpredsedníčka Komisie 
Viviane Redingová, 
zodpovedná za 
spravodlivosť, základné 
práva a občianstvo, 
zdôraznila, že kríza 
neznamená koniec Európy, 
ale začiatok silnejšej 
a jednotnejšej Európy (5).
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trhy práce

Väčšie úsilie potrebné na:

 � posilnenie účasti pracovných síl prostredníctvom zvyšovania veku odchodu 
do dôchodku, obmedzovania systémov predčasného odchodu do dôchodku 
a zlepšenia dostupnosti starostlivosti o deti;

 � boj so štrukturálnou nezamestnanosťou a začlenenie zraniteľných skupín 
znižovaním daní z miezd a cielenejšími aktívnymi politikami na trhu práce;

 � znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí a predčasného ukončovania školskej 
dochádzky, v prípade potreby aj prostredníctvom reformy pracovných zmlúv 
a zlepšovania väzby medzi vzdelávaním a zamestnaním;

 � zabezpečenie toho, aby bol vývoj miezd v súlade s rastom produktivity.
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druhý Európsky semester na rok 2012 sa začal

Komisia s cieľom zachovať hybnú silu procesu prijala v novembri 2011 ročný 
prieskum rastu na rok 2012 (6). V rámci ročného prieskumu rastu sa určili aj 
kľúčové reformy trhu práce členských štátov na základe analytickej práce v návrhu 
spoločnej správy o zamestnanosti (7), ktorý je súčasťou balíka opatrení Komisie, 
s cieľom otvoriť európsky semester.

V ročnom prieskume rastu sa stanovujú aspekty, o ktorých sa Komisia domnieva, 
že musia byť prioritami EÚ v nasledujúcich 12 mesiacoch, pokiaľ ide o rozpočtové 
politiky a štrukturálne reformy. Uvedený prieskum rastu na rok 2012 teda pred-
stavuje východiskový bod druhého európskeho semestra pre správu ekonomic-
kých záležitostí. S prioritami politík uvedenými v tomto prieskume na rok 2012 
a usmerneniami Európskej rady z jej jarného zasadnutia by mali byť v súlade 
všetky národné programy reforiem (venované štrukturálnym reformám), ako aj 
programy stability či konvergenčné programy (zamerané na rozpočtové politiky), 
ktoré majú členské štáty predložiť na jar, ako aj nové a aktualizované odporúčania 
špecifické pre jednotlivé krajiny, ktoré Komisia predloží v máji. Po prvýkrát sa 
taktiež v rámci európskeho semestra využijú nové nástroje dohľadu, ktoré boli 
dohodnuté ako súčasť balíka šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických 
záležitostí.

Kľúčové priority ročného prieskumu rastu 2012

V ročnom prieskume rastu na rok 2012 sa silný dôraz kladie na potrebu reali-
zácie toho, čo sa už dohodlo, s jasným dôrazom na akcie zamerané na rast.

Komisia sa domnieva, že úsilie na úrovni členských štátov, ako aj na úrovni 
EÚ by sa malo zamerať na týchto päť priorít:

 � presadzovanie diferencovanej fiškálnej konsolidácie, ktorá bude podporovať 
rast;

 � obnovenie normálneho poskytovania úverov nasmerovaných do hospo-
dárstva;

 � podpora rastu a konkurencieschopnosti pre dnešok aj budúcnosť;

 � riešenie nezamestnanosti a sociálnych dôsledkov krízy;

 � modernizácia verejnej správy.
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ochrana stability eurozóny

Stabilita spoločnej meny bola predmetom veľmi významnej práce všet-
kých inštitúcií a členských štátov počas roku. Najmä pokiaľ šlo o eurozónu, 
v podstate išlo o rozvoj únie stability ako doplnok k únii solidarity 
a zodpovednosti. Často za najťažších finančných, hospodárskych a poli-
tických okolností sa vykročilo míľovými krokmi, aby sa vybudovali dočasné 
a trvalé základy pre takúto úniu stability. 

dôslednejší dohľad Eú nad hospodárskou 
a fiškálnou politikou

Komisia s cieľom posilniť správu ekonomických záležitostí v Európskej únii pred-
ložila v roku 2010 Európskemu parlamentu a Rade na schválenie šesť legislatív-
nych návrhov (8) (tzv. „six-pack“). štyri z týchto návrhov majú za cieľ posilnenie 
Paktu o stabilite a raste a rozpočtových rámcov, zatiaľ čo zostávajúce dva sa 
zameriavajú na prevenciu a nápravu makroekonomických nerovnováh. V nadväznosti 
na rozsiahle diskusie zákonodarcu Únie nadobudol balík, o ktorom sa v Parla-
mente hlasovalo 28. septembra a ktorý Rada prijala (9) 8. novembra, účinnosť 
13. decembra 2011.

Balík má tri hlavné ciele: 

 � Prvý cieľ: silnejšie preventívne a nápravné opatrenia prostredníctvom 
posilneného Paktu o stabilite a raste a dôslednejšej fiškálnej koordinácie. 
Tento cieľ sa dosiahne lepším dohľadom nad národnými rozpočtami, pričom sa 
bude oveľa viac pozornosti venovať okrem iného zníženiu dlhu, a zavedením 
minimálnych požiadaviek pre národné rozpočtové rámce. novým systémom 
sa zabezpečuje väčšia transparentnosť s prísnejšími pravidlami a účinnejším 
presadzovaním.

 � Druhý cieľ: prevencia a náprava makroekonomických nerovnováh. Ustanovuje sa 
nový mechanizmus dohľadu s cieľom identifikovať a naprávať nerovnováhy 
oveľa skôr, a to aj prostredníctvom využívania hodnotiacej tabuľky ukazovateľov. 

 � Tretí cieľ: posilnenie presadzovania. Pakt o stabilite a raste a nový postup 
týkajúci sa nápravy nerovnováh sa opierajú o možnosť ukladať členským 
štátom eurozóny progresívne finančné sankcie, počnúc úročeným vkladom 
až po pokuty. Presadzovanie je okrem toho posilnené rozšíreným využívaním 
hlasovania „obrátenou kvalifikovanou väčšinou“. Znamená to, že ak Komisia 
predloží Rade odporúčanie alebo návrh, považujú sa za schválené, pokiaľ 
kvalifikovaná väčšina členských štátov nehlasuje proti ich schváleniu.

hoci tento nový legislatívny balík bude oporou koherentnejšieho systému správy 
ekonomických záležitostí v Európe vrátane eurozóny, rozsah a hĺbka krízy podnie-
tili Komisiu, aby koncom roku 2011 navrhla ďalšiu legislatívnu reformu. 

Euro spojilo 17 členských 
štátov, ktoré ho používajú, 
a stalo sa svetovou menou.
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Ďalšie posilňovanie hospodárskeho a rozpočtového dohľadu 
v rámci eurozóny
V novembri Komisia predložila ďalšie dva návrhy nariadení, ktorými sa má posilniť 
dohľad v rámci eurozóny a ktoré vychádzajú z už dohodnutého balíka šiestich 
legislatívnych návrhov. Vzhľadom na hlbšiu vzájomnú závislosť krajín eurozóny, 
ktorá sa tak výrazne prejavila v rámci aktuálnej krízy, Komisia navrhuje, aby sa 
posilnila koordinácia, ako aj dohľad v súvislosti s rozpočtovými procesmi vo všet-
kých krajinách eurozóny, a to najmä v tých, ktoré majú nadmerné rozpočtové defi-
city, ktoré trpia alebo sú vážne ohrozené finančnou nestabilitou, resp. v prípade 
ktorých sa uplatňujú programy finančnej pomoci.

navrhované nariadenie zamerané na posilnenie dohľadu nad rozpočtovými poli-
tikami členských štátov eurozóny by malo pre tieto štáty priniesť povinnosť 
každoročne v tom istom čase predkladať svoje návrhy rozpočtov a zároveň by sa 
ním Komisii mala udeliť právomoc posúdiť ich a v prípade potreby vydať k nim 
stanovisko. Komisia by mala mať právo požadovať prepracovanie navrhovaných 
rozpočtov v prípade, že by ich považovala za zásadne nevyhovujúce politickým 
záväzkom stanoveným v rámci Paktu o stabilite a raste. Celý tento proces by bol 
v záujme plnej transparentnosti verejný. V uvedenom nariadení sa v prípade 
krajín eurozóny, v ktorých sa uplatňuje postup pri nadmernom deficite, takisto 
navrhuje požiadavka podrobnejšieho monitorovania a predkladania správ usku-
točňovaného priebežne, počas celého rozpočtového cyklu. od členských štátov 
eurozóny by sa vyžadovalo, aby zriadili nezávislé fiškálne rady a aby pri tvorbe 
svojich rozpočtov vychádzali z nezávislých prognóz. 

navrhované nariadenie zamerané na posilnenie hospodárskeho a fiškálneho 
dohľadu nad krajinami eurozóny, ktoré trpia alebo sú ohrozené závažnou 
finančnou nestabilitou, by zabezpečilo, že dohľad nad takýmito členskými štátmi, 
v prípade ktorých sa uplatňujú programy finančnej pomoci, resp. ktoré čelia 
vážnej hrozbe finančnej nestability, bude mať pevnú konštrukciu, bude sa riadiť 
jasnými postupmi a zároveň bude zakotvený v práve EÚ. Komisia by tak mohla 
rozhodnúť o tom, či by členský štát prekonávajúci závažné problémy s ohľadom 
na finančnú stabilitu mal podliehať zvýšenému dohľadu. Rada by mohla pre 
takéto členské štáty vydať odporúčanie, aby požiadali o finančnú pomoc.

pokračovanie využívania EnFs a EFsm

hospodárska kríza vyvinula veľký tlak na verejné financie, pričom zvýšila výšku 
deficitov a verejného dlhu vo všetkých členských štátoch. Vývoj štátneho dlhu 
od roku 2010 vyvolával okrem toho vážne obavy a pre niektoré členské štáty 
eurozóny uzavrel prístup k udržateľnému financovaniu štátneho dlhu na trhoch.

V záujme zaručenia stability eurozóny ako celku a s cieľom pomôcť jednotlivým 
členským štátom, ktoré sa ocitli vo finančných ťažkostiach a/alebo pod značným 
tlakom trhu, sa v roku 2010 ustanovili dva dočasné mechanizmy na riešenie krízy, 
ktorých súhrnná úverová kapacita predstavovala 500 miliárd EUR. írsko a Portu-
galsko využívali finančnú pomoc z týchto mechanizmov v priebehu roku 2011, 
zatiaľ čo Grécko využilo režim dvojstrannej pôžičky, ktorý bol preň vytvorený. 
Tieto mechanizmy boli jasným vyjadrením spoločného záujmu a solidarity v rámci 
eurozóny. Európska centrálna banka zohrala v priebehu roka významnú úlohu pri 
zabezpečovaní likvidity trhu (podrobnosti sa uvádzajú v 5. kapitole).
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V roku 2011 sa dohodlo, že Európsky nástroj finančnej stability (EnFS) dosiahne 
svoju úplnú úverovú kapacitu 440 miliárd EUR. Spolu s maximálnou sumou 
60 miliárd EUR dostupnou prostredníctvom európskeho finančného stabilizač-
ného mechanizmu (EFSM) tak európsky obranný val dosiahne celkovú úverovú 
kapacitu 500 miliárd EUR. V júli sa predstavitelia štátov alebo vlád okrem toho 
rozhodli zvýšiť flexibilitu a účinnosť európskeho nástroja finančnej stability 
znížením úrokových sadzieb, s cieľom lepšie riešiť udržateľnosť dlhu prijímajúcich 
členských štátov, a zvýšením splatnosti. 

Koncom roku sa dohodli aj usmernenia pre niekoľko nových nástrojov pre EnFS 
[ktoré sa budú vzťahovať aj na budúci trvalý mechanizmus – Európsky mecha-
nizmus pre stabilitu (EMS)]. Tieto nové nástroje znamenajú, že EnFS bude môcť 
konať v preventívnych programoch (prostredníctvom preventívnych úverových 
liniek), poskytovať úvery na rekapitalizáciu finančných inštitúcií a vstupovať do 
intervencií na primárnom i sekundárnom trhu. S cieľom maximalizovať zdroje 
EnFS bola jeho pôsobnosť stanovená a schválená pre dve možnosti, hoci pred ich 
úplným sprevádzkovaním je ešte potrebné vykonať kus práce a uzatvoriť niektoré 
technické a právne postupy. Tieto možnosti predpokladajú buď vydávanie certi-
fikátov čiastočného zabezpečenia v čase vydávania nových dlhopisov, alebo 
zlúčenie verejných a súkromných zdrojov do jedného alebo viacerých investičných 
fondov. 

nakoniec sa predstavitelia štátov alebo vlád dohodli na väčšine zmien prepraco-
vanej zmluvy o EMS a stanovili nový cieľ, a to nadobudnutie účinnosti trvalého 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), ktorým sa nahradí EnFS, v júli 2012, 
o rok skôr, ako sa pôvodne plánovalo. V súlade s ročným prieskumom rastu, ktorý 
Komisia vykonala v januári 2011, by tento komplexný prístup a všetky doplňujúce 
opatrenia mali zabezpečiť, že Európska únia, presnejšie eurozóna, má zavedený 
primeraný obranný prostriedok na riešenie súčasnej krízy a ostáva pripravená 
v prípade budúcich kríz.

Podpísanie Zmluvy 
o založení Európskeho 
mechanizmu stability 
(EMS) 11. júla 2011. 
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Grécko
Program pomoci členských štátov eurozóny/MMF Grécku vo výške 110 miliárd 
EUR z roku 2010 sa musel doplniť druhým programom pre Atény, ktorý zahŕňal 
ďalšie verejné financovanie spolu s podstatným príspevkom držiteľov dlhopisov 
zo súkromného sektora. na samite EÚ 26. októbra sa členské štáty eurozóny 
zaviazali poskytnúť dodatočné financovanie druhého programu až do výšky 
100 miliárd EUR. okrem toho bolo dohodnuté, že súkromní investori prispejú 
prostredníctvom dobrovoľnej výmeny dlhopisov za dlhopisy s nominálnym diskontom 
50 % hodnoty nimi vlastneného podielu na gréckom dlhu. Členské štáty eurozóny 
prispejú do výšky 30 miliárd EUR na reštrukturalizáciu dlhu. Cieľom je zabezpečiť 
zníženie gréckeho dlhu zo súčasných približne 160 % na 120 % hDP do roku 
2020. 

PREhľAD UVoľnEnýCh PRoSTRIEDKoV V MIlIARDáCh EUR 

Uvoľnené prostriedky Eurozóna MMF spolu

máj 2010 14,5 5,5 20,0

september 2010 6,5 2,5 9,0

december 2010 – január 2011 6,5 2,5 9,0

marec 2011 10,9 4,1 15,0

júl 2011 8,7 3,3 12,0

december 2011 5,8 2,2 8,0

spolu 52,9 20,1 73,0

pracovná skupina pre Grécko 
Po dohode s gréckymi orgánmi sa vytvorila pracovná skupina Komisie, ktorá 
začala svoju činnosť v septembri. Jej účelom je poskytnúť Grécku technickú 
pomoc, ktorú potrebuje, aby zrealizovalo ozdravovací program EÚ/MMF a urýchlilo 
čerpanie prostriedkov EÚ. Pracuje na konkrétnych projektoch, ktoré sa identifikovali 
spoločne s Gréckom, a zameriava sa na hospodársky rast, konkurencieschopnosť 
a zamestnanosť. Gréckym orgánom a Európskej komisii má poskytovať štvrťročné 
správy o napredovaní programu. 

balíky pomoci pre írsko a portugalsko
írsko a Portugalsko dostávajú finančnú podporu ako súčasť balíkov pomoci, ktoré 
spoločne poskytujú EÚ (EFSM – európsky finančný stabilizačný mechanizmus), 
EnFS (Európsky nástroj finančnej stability) a MMF (Medzinárodný menový fond).

írsko
Finančná podpora sa poskytuje na základe programu, ktorý Komisia a MMF v súčin-
nosti s ECB dohodli s írskymi orgánmi v novembri 2010.

Program pomoci EÚ/EnFS/MMF pre írsko predstavuje až 85 miliárd EUR počas 
troch rokov vrátane príspevku vo výške 17,5 miliardy EUR z írskeho ministerstva 
financií a z národného dôchodkového rezervného fondu, ako aj z dvojstranných 
pôžičiek zo Spojeného kráľovstva, švédska a Dánska.
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PREhľAD UVoľnEnýCh PRoSTRIEDKoV V MIlIARDáCh EUR

Uvoľnené prostriedky EÚ (EFSM) EnFS MMF (*)

január 2011 5,0 5,62

február 2011 3,3

marec 2011 3,4

máj 2011 3,0 1,58

september 2011 2,0 1,48

október 2011 0,5

november 2011 3,0

december 2011 3,91

spolu 13,9 6,3 12,59 (**)

(*)  Zodpovedá ZPČ (zvláštnym právam čerpania) v deň uvoľnenia prostriedkov.
(**)  Zodpovedá zvláštnym právam čerpania (ZPČ) na úrovni 11,05 miliárd.

portugalsko
Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody v rámci programu ozdravenia 
hospodárstva, ktorý Komisia a MMF v súčinnosti s ECB dohodli s portugalskými 
orgánmi v máji 2011. 

Tento program pomoci EÚ/EnFS/MMF pre Portugalsko dosiahne výšku až  
78 miliárd EUR počas troch rokov.

PREhľAD UVoľnEnýCh PRoSTRIEDKoV V MIlIARDáCh EUR

Uvoľnené prostriedky EÚ (EFSM) EnFS MMF (*) spolu

máj 2011 1,75 6,45 8,2

jún 2011 4,75 5,8 10,55

september 2011 5,0 3,98 8,98

september 2011 2,0 2,0

október 2011 0,6 0,6

december 2011 2,90 2,90

spolu 14,1 5,8 13,33 (**) 33,23

(*)  Zodpovedá ZPČ (zvláštnym právam čerpania) v deň uvoľnenia prostriedkov.
(**)  Celková suma zvláštnych práv čerpania (ZPČ) na úrovni 11,503 miliardy EUR; euro ekvivalent 

podľa výmenného kurzu z 19. decembra 2011: 13,6 miliardy EUR.

trvalý mechanizmus – Európsky mechanizmus 
pre stabilitu (Ems) 

V roku 2011 sa takisto dospelo k dohode o rámci na trvalé riešenie krízy, ktorý 
mal nadobudnúť účinnosť v polovici roku 2013. na základe rokovaní počas roka 
sa však s cieľom vytvoriť silnejší a účinnejší ochranný prostriedok dohodlo na 
spustení tohto mechanizmu skôr, a to v polovici roku 2012.

Ministri financií 17 krajín eurozóny podpísali 11. júla 2011 zmluvu, ktorou sa 
zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu (10) (EMS). Európsky mechanizmus 
pre stabilitu prevezme úlohy, ktoré v súčasnosti plnia dočasné mechanizmy – 
európsky nástroj finančnej stability (EnFS) a európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus (EFSM). Práca na novelizácii zmluvy ďalej pokračovala v decembri 
2011 spolu s rozhodnutím decembrového zasadnutia Európskej rady posunúť 
EMS na polovicu roku 2012. 

vyšší objem úverov
Európsky mechanizmus pre stabilitu bude disponovať 
účinnou úverovou kapacitou vo výške 500 miliárd Eur: 
celková výška upísaného kapitálu predstavuje  
700 miliárd Eur, z čoho bude 80 miliárd Eur vo forme 
splateného kapitálu a 620 miliárd Eur vo forme 
viazaného kapitálu splatného na požiadanie, pričom 
všetky prostriedky poskytnú členské štáty eurozóny.
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na prístup k finančnej pomoci európskeho mechanizmu pre stabilitu vrátane 
poskytovania pôžičiek sa bude v rámci programu makroekonomického ozdravenia 
vzťahovať prísna politická podmienenosť a dôsledná analýza udržateľnosti verej-
ného dlhu, ktorú uskutoční Komisia spolu s Medzinárodným menovým fondom 
v spolupráci s Európskou centrálnou bankou.

spoločným úsilím čeliť kríze
Vedúci predstavitelia EÚ sa počas roka opakovane stretli buď v rámci Európskej 
rady, alebo Euroskupiny, pričom najväčšie samity sa uskutočnili 11. marca, 
21. júla, 23. a 26. októbra a 8. až 9. decembra. Znovu potvrdili svoj záväzok voči 
euru a ochotu urobiť všetko potrebné na zabezpečenie finančnej stability euro-
zóny a jej členských štátov. 

Dohodli sa na vývoji nových stabilizačných nástrojov pre eurozónu s cieľom 
zlepšiť účinnosť EFSF a EMS a riešiť riziko nákazy. 

Ako výkyvy na finančných trhoch pokračovali, rozpočtová konsolidácia a zníženie 
dlhu mali aj naďalej rozhodujúci význam pri zabezpečovaní udržateľnosti verej-
ných financií a obnove dôvery. Vedúci predstavitelia EÚ takisto schválili naliehavé 
oblasti činnosti, ktoré Komisia navrhla vo svojom pláne pre stabilitu a rast (11): 
grécka otázka, posilnenie riadenia eurozóny, ďalšia rekapitalizácia európskych 
bánk a politiky zamerané na podporu rastu. 

Všetky členské štáty sa takisto plne zasadili za realizáciu odporúčaní špecifických 
pre jednotlivé krajiny, ktoré sa pripravili v rámci prvého európskeho semestra, 
a za to, aby sa verejné výdavky zamerali na oblasti rastu.

Komisár Rehn bol v októbri vymenovaný za podpredsedu Komisie s osobitnou 
zodpovednosťou za hospodárske a menové záležitosti a euro s posilnenou úlohou 
koordinácie, dozoru a presadzovania správy ekonomických záležitostí v eurozóne. 

Olli Rehn (vpravo) 
bol vymenovaný za 

podpredsedu Komisie , 
zodpovedného za 

hospodárske a menové 
záležitoti a euro.  

Na fotografii spolu 
s Jeanom-Claudom 

Junckerom, predsedom 
Euroskupiny.
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Európska rada v decembri prediskutovala ďalšie posilnenie koordinácie fiškálnej 
politiky na základe návrhov predložených predsedom Európskej rady hermanom 
Van Rompuyom, predsedom Európskej komisie Josém Manuelom Barrosom 
a prezidentom Euroskupiny Jeanom-Claudeom Junckerom. K jednomyseľnej 
dohode nedošlo, Spojené kráľovstvo nesúhlasilo. Dosiahla sa však dohoda (12) 
medzi členskými štátmi eurozóny a inými členskými štátmi, pod podmienkou 
konzultácií s jednotlivými národnými parlamentmi, o „fiškálnej dohode“ vo forme 
medzivládnej zmluvy, ktorou by sa stanovili prísnejšie rozpočtové pravidlá  
a posilnila ekonomická koordinácia. Cieľom je dosiahnutie konečnej dohody o novej 
zmluve do marca 2012.

zameranie sa na rast a zamestnanosť 
Všetkých 27 vlád krajín EÚ sa dohodlo na urýchlení prioritných opatrení v oblasti 
rastu a zamestnanosti. Tieto zahŕňajú dokončenie integrácie energetických 
trhov EÚ, rozvoj infraštruktúry s rozsiahlejším prepojením a dosiahnutie vyššej 
energetickej účinnosti. Viac podrobností o opatreniach na podporu rastu nájdete 
v kapitole 2.

dlhopisy stability eura
Ako súčasť snahy o dosiahnutie stabilnejšieho riadenia eurozóny Komisia koncom 
novembra prispela na žiadosť Európskeho parlamentu ku štrukturalizácii diskusie 
o euro dlhopisoch vydaním zelenej knihy o dlhopisoch stability (13), aby tak vyvo-
lala širokú diskusiu a verejné konzultácie k nastoleným otázkam. Analyzuje v nej 
potenciálne prínosy a výzvy troch prístupov k spoločnej emisii dlhu v eurozóne. 
V tomto dokumente sa opisujú pravdepodobné účinky každého z týchto prístupov, 
pokiaľ ide o náklady členských štátov na získanie financovania, európsku finančnú 
integráciu, stabilitu finančného trhu a globálnu atraktívnosť finančných trhov EÚ. 
Takisto sa v nej posudzujú aj riziká morálneho hazardu spojeného s každým 
z týchto prístupov, ako aj ich vplyv z pohľadu zmien zmluvy. Uvedené dlhopisy 
stability niektorí považujú za potenciálne vysoko účinnú a z dlhodobého hľadiska 
vhodnú reakciu na krízu štátnych dlhov, vyskytujú sa však aj názory, že tieto 
dlhopisy by znamenali odstránenie trhových stimulov motivujúcich fiškálnu 
disciplínu a podporili by morálny hazard. Komisia v tejto súvislosti jasne uvádza, 
že akékoľvek kroky smerom k zavedeniu takýchto dlhopisov stability by boli 
uskutočniteľné a žiaduce len vtedy, ak by došlo k súčasnému posilneniu rozpoč-
tovej disciplíny. Miera tohto posilnenia by pritom nutne musela korešpondovať 
s ambíciami zvoleného prístupu.

V tejto zelenej knihe sa usudzuje, že spoločná emisia dlhopisov stability by mala 
významné možné výhody, a to:

 � perspektíva dlhopisov stability by mohla pomerne rýchlo zmierniť súčasnú 
krízu štátnych dlhov, keďže vysoko výnosné členské štáty by mohli využívať 
silnejšiu úverovú bonitu nízko výnosných členských štátov;

 � tieto by zvýšili odolnosť finančného systému eurozóny voči budúcim nepriaznivým 
otrasom, a tým posilnili finančnú stabilitu; 

 � zvýšili by účinnosť menovej politiky eurozóny;

Dôležité stretnutie 
vedúcich európskych 
predstaviteľov v decembri.
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 � podporili by efektivitu na trhu eurozóny so štátnymi dlhopismi a v širšom finančnom 
systéme eurozóny;

 � uľahčili by investície do portfólií v eurách a podporili by dosiahnutie vyrovnanej-
šieho celosvetového finančného systému. 

používanie eura

desať rokov eura v našich vreckách
Dátum 1. január 2002 sa zapísal ako deň zavedenia eurobankoviek a euromincí 
v Európskej únii. Tento krok viedol k zladeniu menových politík a užšej spolupráci 
medzi krajinami eurozóny, ktoré nemali obdobu. 332 miliónov ľudí, ktorí euro 
používajú, už nemusí platiť dodatočné náklady na výmenu meny a zvýšila sa 
transparentnosť cezhraničných transakcií, čo spotrebiteľom umožňuje porovnávať 
ceny medzi jednotlivými krajinami eurozóny.

estónsko ako 17. krajina eurozóny

Estónsko prijalo euro ako svoju úradnú menu 1. januára a výmena sa usku-
točnila hladko a v súlade s plánom. Predchádzajúca národná mena – kroon – 
bola postupne vyraďovaná z obehu počas prechodného dvojtýždňového 
 obdobia duálneho obehu, počas ktorého mali obidve meny štatút zákonného 
platidla v štáte.

občania a obyvatelia eurozóny hlasovali za víťazný návrh novej euromince, ktorú 
vydajú všetky krajiny eurozóny v januári 2012, aby si pripomenuli 10 rokov 
eurobankoviek a euromincí.

Každý členský štát eurozóny zvyčajne vydáva euromince s národným vzorom na 
jednej strane. Spoločnú pamätnú euromincu vydajú všetky krajiny eurozóny po 
tretíkrát v histórii. Prvýkrát to bolo v roku 2007 na oslavu 50. výročia podpísania 
Rímskej zmluvy a druhý raz v roku 2009 pri príležitosti osláv 10. výročia vzniku 
hospodárskej a menovej únie. Do obehu sa v roku 2012 pravdepodobne pustí 
90 miliónov mincí označujúcich 10 rokov eura.

Takmer 35 000 ľudí hlasovalo v súťaži na internete, aby vybralo víťazný návrh 
z piatich možností, ktoré vopred vybrala odborná porota na základe súťaže 
návrhov medzi občanmi z celej eurozóny.

Víťazný návrh symbolizuje spôsob, akým sa euro vyvíjalo ako celosvetový hráč 
v priebehu posledných 10 rokov, a jeho význam pre životy obyčajných ľudí (zastú-
pených ľuďmi na návrhu), obchod (loď), priemysel (továreň) a energiu (veterné 
elektrárne).

anDorra je pripravená vyDať vlastné 
euromince

v dôsledku menovej dohody uzatvorenej v polovici roku 
2011 medzi andorrou a Európskou úniou bude môcť toto 

kniežatstvo používať euro ako svoju úradnú menu 
a vydávať svoje vlastné euromince. andorrské kniežatstvo, 

ktoré nemá žiadnu úradnú menu, doteraz používalo euro 
ako menu de facto bez oficiálneho právneho štatútu.

Desať rokov máme vo 
vreckách euro – pri tejto 
príležitosti bola vydaná 

nová pamätná minca 
v hodnote 2 EuR.
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Finančné služby – nová štruktúra dohľadu 
v akcii

Finančná kríza až príliš jasne upozornila na limity a niekedy aj na zlyhania 
systému dohľadu v Európe. Akumulácia nadmerného rizika nebola odha-
lená. Dozor a dohľad neboli z časového hľadiska účinné. Koordinácia 
medzi národnými orgánmi mala ďaleko do optimálneho stavu, keď 
nadnárodné finančné inštitúcie čelili problémom, napriek tomu, že tieto 
inštitúcie sú čoraz početnejšie. Reakciou Únie na tieto závažné výzvy bolo 
zavedenie úplne novej štruktúry dohľadu prispôsobenej nadnárodnej 
povahe finančných transakcií. Okrem toho Komisia navrhla viaceré nové 
opatrenia, ktoré sa týkajú ratingových agentúr, bankového kapitálu 
a reformy sektora auditu.

nové orgány dohľadu

Tieto tri nové európske orgány dohľadu nad finančnými činnosťami – pre banky, 
trhy a poisťovníctvo a dôchodkové poistenie – začali svoje operácie v januári 2011, 
niekoľko dní po uvedení Európskeho výboru pre systémové riziká do činnosti. 
Dátum 1. január 2011 preto znamenal dôležitý zlom pre európsky finančný 
sektor.

Tento nový rámec je stredobodom prebiehajúcich finančných reforiem. Sú to 
základy, z ktorých vychádzajú všetky ostatné reformy – napríklad reforma ratin-
gových agentúr, zaisťovacích fondov, derivátov a stresových testov. Spoločne sú 
tieto opatrenia navrhnuté na podporu finančného systému, zvýšenie ochrany 
spotrebiteľov a obnovenie dôvery medzi európskymi občanmi. 

Európsky výbor pre systémové riziká monitoruje celý finančný sektor s cieľom 
identifikovať potenciálne problémy, ktoré by mohli vyvolať krízu v budúcnosti. 
Úzko spolupracuje s novými európskymi orgánmi dohľadu. okrem koordinácie 
a monitorovania národných orgánov budú tieto nové orgány spolupracovať 
s inými orgánmi na celom svete s cieľom zabezpečiť lepší globálny dohľad.

stresové testy bánk

Výsledky prvých stresových testov, ktoré uskutočnil nový Európsky orgán pre 
bankovníctvo v 90 bankách v 21 krajinách, boli zverejnené v polovici júla. 

Stresové testy, ktoré uskutočnil Európsky orgán pre bankovníctvo v rámci celej EÚ, 
boli prísnejšie ako testy, ktoré sa vykonávali predtým. hlavne vymedzenie kapitálu 
bolo prísnejšie, scenáre, ktoré sa použili, boli náročnejšie a prvýkrát sa uskutočnilo 
dôkladné spoločné preskúmanie s cieľom zabezpečiť jednotnosť a konzistentnosť 
výsledkov.

na samite eurozóny v októbri sa dohodla ďalšia rekapitalizácia bánk, ktoré sa 
zúčastnili stresových testov v celej EÚ (s výnimkou menšieho súboru malých 
cezhraničných bánk), a záruky za strednodobé financovanie. Tieto opatrenia 
spustilo zaťaženie, ktorému boli také banky vystavené tým, že mali v držbe 
európsky štátny dlh. Začiatkom decembra Európsky orgán pre bankovníctvo 
uverejnil formálne odporúčanie a výsledky, ktoré sa týkajú potrieb rekapitalizácie 
bánk, s cieľom riešiť súčasnú situáciu v EÚ obnovením stability a dôvery na trhoch.

tri nové európsKe orgány DohľaDu naD 
Finančnými činnosťami
s cieľom včas zistiť problémy a včas konať sa zriadili 
tri orgány, a to Európsky orgán pre bankovníctvo, 
Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán 
pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov. 
pracovať začali 1. januára 2011.
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silnejšie a zodpovednejšie banky v Európe
Banky boli stredobodom finančnej krízy, ktorej svetová ekonomika čelí od roku 
2007. Straty spojené s krízou, ktoré vznikli európskym bankám v rokoch 2007 až 
2010, sa odhadujú približne na 1 bilión EUR alebo 8 % hDP EÚ. Kríza priniesla 
dôležité ponaučenie a chyby minulosti by sa nemali opakovať. na tieto účely 
Európska komisia iniciovala v júli 2011 návrhy (14) s cieľom zmeniť správanie 
8 000 bánk, ktoré pôsobia v Európe, predovšetkým v súvislosti s prudenciálnou 
reguláciou a dohľadom, ako výsledok takzvanej dohody Bazilej III, ktorú krajiny 
G20 schválili v novembri 2010, pričom medzinárodné regulačné orgány k nej 
dospeli v septembri 2010. najvyšším cieľom legislatívneho balíka (tzv. nariadenie 
a smernica o kapitálových požiadavkách –CRR/CRD IV) je posilniť odolnosť bankového 
sektora EÚ a zároveň zabezpečiť, aby banky aj naďalej financovali ekonomickú 
aktivitu a rast.

Po schválení Parlamentom a Radou budú musieť banky disponovať vyšším 
a kvalitnejším kapitálom, ako aj vyššou likviditou a predchádzať nadmernému 
poskytovaniu úverov. Cieľom je, aby banky lepšie odolávali finančným otrasom 
a dlhodobým tlakom v súvislosti s likviditou, pričom by sa nad nimi vykonával 
prísnejší dohľad prostredníctvom konzistentnejšieho súboru noriem. Celkovo sa 
odhaduje, že nové pravidlá obozretného podnikania budú znamenať, že do konca 
desaťročia budú musieť banky v Únii nájsť približne 460 miliárd EUR dodatočného 
kapitálu. Je to pomerne malá cena za oveľa bezpečnejší bankový systém.

daň z finančných transakcií

V septembri 2011 Komisia predložila návrh na daň z finančných transakcií (15) pre 
všetkých 27 členských štátov EÚ, čo si vyžaduje prijatie Radou. Daň by sa uplat-
ňovala na všetky transakcie týkajúce sa finančných nástrojov medzi finančnými 
inštitúciami, ak má aspoň jedna strana transakcie sídlo v EÚ. Výmena akcií 
a dlhopisov by sa zdaňovala sadzbou 0,1 % a derivátové kontrakty sadzbou 0,01 %. 
Týmto spôsobom by sa každý rok mohlo získať približne 57 miliárd EUR. navrhuje 
sa, že daň by mohla nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Komisia navrhla novú daň z finančných transakcií z dvoch dôvodov. 

 � Po prvé, s cieľom zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivo prispieval v čase 
fiškálnej konsolidácie v členských štátoch, a pomôcť riešiť spoločné úlohy. 
Finančný sektor zohral svoju úlohu pri vzniku hospodárskej krízy. Vlády a občania 
Európy znášali náklady spojené s masívnymi opatreniami na záchranu, ktoré 
boli financované z peňazí daňových poplatníkov, s cieľom podporiť finančný 
sektor. Tento sektor je okrem toho nedostatočne zdaňovaný v porovnaní 
s inými sektormi. návrh by viedol k tvorbe značných dodatočných daňových 
príjmov z finančného sektora, ktoré by prispievali k verejným financiám.

Prísne záťažové testy bánk 
ukázali potrebu výraznej 

rekapitalizácie.
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 � Po druhé, koordinovaný rámec na úrovni EÚ by pomohol posilniť jednotný trh. 
V súčasnosti 10 členských štátov uplatňuje určitú formu dane z finančných 
transakcií. návrhom by sa zaviedli nové minimálne daňové sadzby a harmonizo-
vali by sa existujúce rozdielne dane z finančných transakcií v EÚ. Pomohli by sa 
tým obmedziť narušenia hospodárskej súťaže na jednotnom trhu, odradiť 
od riskantných obchodných činností a doplniť regulačné opatrenia zamerané 
na predchádzanie budúcim krízam. Zavedenie dane z finančných transakcií by 
mohlo priniesť určité riziká, napríklad dopad daňového zaťaženia (t. j. kto nesie 
konečné bremeno tejto dane), presun finančných inštitúcií do iných krajín, 
hospodárske deformácie a potenciálnu stratu konkurencieschopnosti. Aby sa 
tieto riziká zmiernili, v návrhu Komisie sa ustanovujú nízke daňové sadzby 
(rozlíšené podľa skupiny produktov), veľmi široký základ dane, zdaňovaním 
všetkých transakcií medzi finančnými inštitúciami v prípade, že daňová rezi-
dencia jednej z týchto finančných inštitúcií je v EÚ, a harmonizovaný rozsah 
pôsobnosti.

Daň z finančných transakcií na úrovni EÚ by posilnila pozíciu EÚ pri podporovaní 
spoločných pravidiel pre zavedenie takejto dane na celosvetovej úrovni, najmä 
prostredníctvom skupiny G20. Táto záležitosť sa prediskutovala na novembrovom 
zasadnutí skupiny G20 v Cannes.

štátna pomoc finančnému sektoru

Jednou z úloh Komisie je kontrolovať, aby sa štátna pomoc neposkytovala 
v žiadnej forme, ktorá by narúšala hospodársku súťaž alebo hrozila jej narušením 
tým, že by zvýhodňovala určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru 
natoľko, že by to ovplyvnilo obchod medzi členskými štátmi. 

Členské štáty poskytli obrovské peniaze bankám, ktoré sa ocitli vo finančnej 
a hospodárskej kríze. Komisia sa uistila, že sa to uskutočnilo za prísnych 
podmienok a viedlo to k reštrukturalizácii mnohých finančných inštitúcií na 
zdravší a transparentnejší finančný sektor.

V októbri Komisia uverejnila analýzu (16) účinkov dočasných pravidiel štátnej 
pomoci prijatých v kontexte krízy v období od septembra 2008 do konca roku 
2010. Táto analýza nasvedčuje tomu, že kontrola štátnej pomoci sa ukázala byť 
základným nástrojom koordinácie na zabezpečenie účinnosti záchranných balíkov 
členských štátov a určite prispela k ich udržateľnosti z hľadiska verejných financií.

pomoC použitá pre finančný sektor vyjadrená ako podiel 
na veľkosti bankového sektora
Členské štáty použili viac než 10 % hDP EÚ ako štátnu pomoc na obnovenie finančnej 
stability a normálne fungovanie finančných trhov vrátane zachovania prístupu spoločností 
EÚ k úverom. 

nové príjmy Do rozpočtu eú
príjmy z dane z finančných transakcií by sa v prípade ich 
prijatia rozdelili medzi Eú a členské štáty. časť dane by sa 
mohla použiť ako vlastný zdroj Eú, ktorý by čiastočne 
znížil národné príspevky.

Pomoc vo forme záruky (*) alebo likvidity (**) (%)

Pomoc vo forme kapitálu alebo odbremenenia 
od znehodnotených aktív (%)

Celková pomoc členského štátu (mld. EUR)

(*) Záruka za novovydané dlhopisy.
(**) Údaje len za roky 2008 – 2009. 

Zdroj: útvary Komisie; ECB
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Kontrola štátnej pomoci bola účinná pri zmierňovaní narušení hospodárskej 
súťaže vyplývajúcich z krízovej pomoci. Takisto prinútila finančný sektor, aby sa 
reštrukturalizoval a aby sa podelil o bremeno svojej záchrany s daňovými poplatníkmi. 
Banky musia odmieňať za pomoc, ktorú dostali, a prípadne ju splatiť. Komisia 
vyžaduje prísne opatrenia pre banky, ktoré dostali vysoké sumy pomoci, ako sú 
odpredaje a znižovanie zadlženia, aby zabezpečila ich dlhodobú životaschopnosť 
bez štátnej pomoci. 

vývoj rozpätia euribor – ois a podpory vo forme štátnej pomoCi 
pre finančný sektor, ktorú sľúbili členské štáty eurozóny
štátna pomoc je pri znižovaní finančnej nestability účinná

Dočasné praviDlá poDpory Finančného seKtora 
prostreDníctvom štátnej pomoci

v období od októbra 2008 do júla 2009 komisia v štyroch 
oznámeniach uverejnila základné zásady, ktoré bude 

uplatňovať na štátne záruky za záväzky bánk, 
rekapitalizáciu, odbremenenie od znehodnotených aktív 

a pomoc na reštrukturalizáciu.

Rozpätie Euribor – oIS (*) meria vzájomnú dôveru medzi 
bankovými inštitúciami – vysoké rozpätie znamená nízku 
úroveň dôvery. Ide o nepriamy ukazovateľ dobrého stavu 
bankového systému.

(*) Rozpätie medzi Euribor (medzibanková úroková sadzba) 
a oIS (index jednodňového úrokového swapu)

Zdroj: Ecowin, útvary Komisie

Uvedený dočasný rámec pomoci určenej pre reálnu ekonomiku doplnil rámec pre 
rýchlu a koordinovanú reakciu počas krízy. hoci bolo jeho prijatie obmedzené, 
predstavoval užitočnú záchrannú sieť umožňujúcu pohotovú reakciu prispôsobenú 
riešeniu ťažkostí vyplývajúcich z finančného zmätku. 

Celkovo dosiahla pomoc poskytnutá členskými štátmi počas celého referenčného 
obdobia (od októbra 2008 do decembra 2010) výšku 1 240 miliárd EUR, alebo 
10,5 % hDP EÚ a 2,9 % celkových aktív finančného sektora EÚ.
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Komisia 1. decembra aktualizovala a predĺžila platnosť dočasných pravidiel 
štátnej pomoci týkajúcich sa finančných inštitúcií počas krízy. V hlavných ustano-
veniach sa objasňuje, ako zabezpečiť, aby štát získal primerané protiplnenie 
v prípade, ak sa členský štát rozhodne rekapitalizovať banky prostredníctvom 
takých nástrojov, ako sú kmeňové akcie, pri ktorých protiplnenie nie je stanovené 
vopred. Toto predĺženie bolo prijaté kvôli napätiu na trhoch so štátnymi dlhopismi, 
ktoré vyvolalo opätovný tlak na banky v Únii. Pravidlá pomôžu zaviesť súbor 
opatrení odsúhlasený Európskou radou v októbri s cieľom obnoviť dôveru a pokra-
čovať v nevyhnutnej reštrukturalizácii odvetvia. Budú sa uplatňovať tak dlho, kým 
si to trhové podmienky budú vyžadovať.

predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie

Dohoda Parlamentu a Rady predstavovala významný krok smerom k väčšej 
transparentnosti, stabilite a zodpovednosti pri transakciách týkajúcich sa predaja 
nakrátko a na trhoch so štátnymi swapmi na úverové zlyhanie. Po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia (17) budú regulačné orgány schopné reagovať koordino-
vanejším a účinnejším spôsobom v prípade, ak by predaj nakrátko predstavoval 
riziko pre stabilitu trhov. 

návrhy prijaté Európskou úniou.

návrhy Komisie, ktoré sú predmetom diskusií 
v Parlamente a Rade. 

(*) http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_
reform_en.htm

(**) návrhy krajín G20.

Program EuróPskEj komisiE zamEraný na finančnú rEguláciu ako odPovEď na finančnú krízu 
a záväzky krajín g20

REFORMY, KTORÉ NAVRHLA EURÓPSKA KOMISIA, KTORÉ OBE INŠTITÚCIE, EURÓPSKY PARLAMENT AJ RADA, PRIJALI A KTORÉ SÚ 
v ProcEsE Prijímania uvEdEnými inŠTiTúciami

Banky a PoisŤovnE finančnÉ TrHy SPOTREBITELIA

júl 2010
Smernica CRD III: nové pravidlá odmeňovania, 
požiadavky obozretného podnikania a správa 

finančných inštitúcií

Revízia smernice o systémoch ochrany 
vkladov (*)

Revízia smernice o systémoch náhrad 
pre investorov 

september 2010 Zavedenie Európskeho výboru pre systémové riziká a Európskych orgánov pre dohľad nad bankovníctvom, cennými papiermi a trhmi a poistením (*)

Nariadenie o mimoburzových derivátoch (*)

Nariadenie o predaji nakrátko a určitých 
aspektoch swapov na úverové 

zlyhanie (**)

október 2010

Smernica o zaisťovacích fondoch 
a súkromnom kapitáli (fondoch 

investujúcich do verejne 
neobchodovateľných akcií)

december 2010 Reformy ratingových agentúr (časť 2) (*)
Nariadenie o SEPA (jednotná oblasť 

platieb v eurách)

marec 2011 Smernica o hypotekárnych úveroch

júl 2011
Revízia smernice o kapitálových požiadavkách na 

banky (CRD IV) (*)
Odporúčanie o prístupe k základným 

bankovým účtom

október 2011
Revízia smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (Mifid) a nové opatrenia tákajúce sa 

zneužívania trhu (*)

Review of the accounting directives and the transparency directive

november 2011 Reformy ratingových agentúr (časť 3) (*)

Reforma sektora auditu

december 2011 Návrh o režime rizikového kapitálu

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/map_reform_en.htm
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Finančné trhy a burzy cenných papierov

Komisia predložila návrhy (18) s cieľom revidovať smernicu o trhoch s finančnými 
nástrojmi (Mifid), ktorej cieľom je, aby sa finančné trhy stali efektívnejšími 
a transparentnejšími, najmä prostredníctvom zlepšenia dohľadu nad menej 
regulovanými trhmi a riešením problému nadmernej cenovej nestability na trhoch 
s komoditnými derivátmi. Komisia takisto navrhla nariadenie (19) o zneužívaní trhu 
a smernicu (20) s cieľom zabezpečiť účinné trestnoprávne sankcie na európskej 
úrovni, pokiaľ ide o obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu 
s trhmi. Tieto návrhy vychádzali z predchádzajúcich skúseností nadobudnutých 
z nedávnych finančných kríz a navrhovalo sa v nich, aby nadobudla platnosť 
dohoda krajín G20, ku ktorej dospeli na samite v Pittsburghu v roku 2009. 

ratingové agentúry 

Komisia prijala v polovici novembra 2011 dva návrhy (21) na prísnejšiu reguláciu 
ratingových agentúr. Ratingové agentúry zohrávajú na dnešných finančných 
trhoch veľmi významnú úlohu, pretože ich ratingy majú priamy vplyv na konanie 
investorov, dlžníkov, emitentov a vlád. napríklad zníženie ratingového stupňa 
spoločnosti môže mať následky s účinkom na kapitál, ktorý banka musí držať, 
a zníženie ratingu štátnych dlhopisov predraží pôžičky danej krajine. napriek 
tomu, že v rokoch 2009 a 2010 sa prijali európske právne predpisy o ratingových 
agentúrach, nedávny vývoj v súvislosti s dlhovou krízou eurozóny ukázal, že 
existujúci regulačný rámec nie je postačujúci. 

navrhovaná smernica a navrhované nariadenie o ratingových agentúrach majú 
tieto štyri hlavné ciele:

 � zaistiť, aby sa finančné inštitúcie pri investovaní slepo nespoliehali len na 
úverové ratingy;

 � transparentnejšie a častejšie ratingy štátneho dlhu;

 � väčšia rozmanitosť a dôraznejšia nezávislosť ratingových agentúr, aby sa 
odstránili konflikty záujmov;

 � zvýšiť zodpovednosť ratingových agentúr za ratingy, ktoré stanovujú.

Daň z finančných 
transakcií by znamenala 

zdanenie všetkých 
transakcií medzi 

finančnými inštitúciami.

Michel Barnier, komisár pre 
vnútorný trh a služby, je 
priekopníkom viacerých 

nových opatrení na 
posilnenie regulácie 
finančného sektora.
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odkazy na poznámky
(1) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_

survey_2011/index_sk.htm

(2) http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-the-
-stability-of-the-euro-area.aspx?lang=sk

(3) http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_
december_2011_sk.pdf

(4) http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/
index_sk.htm

(5) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECh/11/566&-
format=hTMl&aged=1&language=En&guilanguage=en

(6) oznámenie Komisie – Ročný prieskum rastu 2012 [KoM(2011) 815].

(7) Ročný prieskum rastu – Príloha 3 – návrh spoločnej správy o zamestnanosti 
[KoM(2011) 11].

(8) http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm 

(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ecofin/124882.pdf 

(10) Zmluva, ktorou sa zakladá Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS), 
http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf

(11) oznámenie Komisie – Plán pre stabilitu a rast [KoM(2011) 669].

(12) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/126658.pdf 

(13) Zelená kniha o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov 
[KoM(2011) 818].

(14) návrh smernice o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a o prudenciálnom 
dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami [KoM(2011) 
453] a návrh nariadenia o prudenciálnych požiadavkách na úverové inšti-
túcie a investičné spoločnosti [KoM(2011) 452].

(15) návrh smernice o spoločnom systéme dane z finančných transakcií 
[KoM(2011) 594].

(16) Dokument Komisie – Účinky dočasných pravidiel štátnej pomoci prijatých 
v kontexte finančnej a hospodárskej krízy [SEK(2011) 1126].

(17) návrh nariadenia o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové 
zlyhanie [KoM(2010) 482].

(18) návrh smernice o trhoch s finančnými nástrojmi [KoM(2011) 656].

(19) návrh nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o mani-
pulácii s trhom (zneužívanie trhu) [KoM(2011) 651]. 

(20) návrh smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôver-
ných informácií a manipuláciu s trhom [KoM(2011) 654].

(21) návrh nariadenia o ratingových agentúrach [KoM(2011) 747] a návrh 
smernice o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných 
cenných papierov (PKIPCP) a o správcoch alternatívnych investičných fondov 
v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy [KoM(2011) 
746].

(22) návrh nariadenia o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho 
auditu subjektov verejného záujmu [KoM(2011) 779] a návrh smernice 
o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtov-
ných závierok [KoM(2011) 778].

reforma auditu

Koncom novembra Komisia prijala dva návrhy (22) zamerané na zvýšenie kvality 
štatutárnych auditov v EÚ a obnovu dôvery v auditované finančné výkazy, a to 
najmä výkazy bánk, poisťovní a veľkých kótovaných spoločností. Uvedenými 
návrhmi sa vyjasňuje úloha audítorov a zavádzajú prísnejšie pravidlá posilňovania 
nezávislosti audítorov, ako aj podpory väčšej rozmanitosti súčasného vysoko koncen-
trovaného trhu s auditom. Komisia okrem toho takisto navrhuje vytvoriť jednotný trh, 
na ktorom sa audítorom umožní vykonávať ich povolanie voľne a jednoducho v celej 
Európe, ak už vlastnia povolenie v jednom členskom štáte. Existujú aj návrhy na 
silnejší a koordinovanejší prístup k dohľadu nad audítormi v EÚ. 

http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/annual_growth_survey_2011/index_sk.htm
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-the-stability-of-the-euro-area.aspx?lang=sk
http://www.european-council.europa.eu/home-page/highlights/pact-for-the-stability-of-the-euro-area.aspx?lang=sk
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_december_2011_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_presentation_december_2011_sk.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/tools/monitoring/recommendations_2011/index_sk.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/566&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/566&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/124882.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/124882.pdf
http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf


2. kapitola

Výraznejší rast 



VšEoBECná SPRáVA 2011

Stratégia Európa 2020 je spoločným 
hospodárskym programom EÚ na 
zabezpečenie rastu v priebehu nasledujúcich 
10 rokov. Stanovujú sa v nej jasné ciele 
a priority na európskej aj vnútroštátnej 
úrovni, ktorými by sa mal v nasledujúcom 
desaťročí podporiť rast Európy. Táto 
stratégia sa zaoberá krátkodobými výzvami 
spojenými s krízou, ako aj potrebou 
štrukturálnych reforiem prostredníctvom 
opatrení na podporu rastu, ktoré sú potrebné 
na to, aby bolo európske hospodárstvo 
pripravené na budúcnosť. Monitoruje sa 
v rámci európskeho semestra opísaného 
v 1. kapitole. 

Kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020 
je jednotný trh. Posilnenie jeho potenciálu 
povzbudí hospodárstvo Európy, ďalej podporí 
program rastu, prinesie efektívnejšie služby 
a priemysel, otvorí nové príležitosti pre 
medzinárodný obchod a povedie k zvýšeniu 
počtu príležitostí na zamestnanie a ich 
zlepšeniu.

Všetky opatrenia Únie sa podporujú z jej 
rozpočtu, ktorý je v súčasnosti viac ako 
kedykoľvek predtým zameraný na program 
rastu, zatiaľ čo nové návrhy viacročného 
rozpočtu na roky 2014 až 2020 sú zamerané 
na získanie čo najväčšej pridanej hodnoty 
z európskych politík.©
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politiky eú pre rast – európa 2020

Stratégia Európa 2020 (1) pozostáva z piatich cieľov na rok 2020 – ktorými sa 
majú do konca desaťročia podnietiť snahy v oblastiach s rozhodujúcim významom 
z hľadiska budúcnosti EÚ: zamestnanosť, inovácie, oblasť klímy a energetiky, 
vzdelávanie a sociálne začlenenie. Ciele sa vzťahujú na EÚ ako celok, pričom 
každý členský štát ich pretavil do vnútroštátnych cieľov v rámci svojho národného 
programu reforiem:

 � miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 
75 %;

 � úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 % hDP EÚ;

 � EÚ by mala znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % oproti úrovni 
z roku 1990, prípadne o 30 %, ak budú vhodné podmienky, mala by zvýšiť 
svoju energetickú efektívnosť o 20 % a zvýšiť podiel energií z obnoviteľných 
zdrojov v rámci celkovej spotreby energií na 20 %; 

 � podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by sa mal znížiť pod 
10 % a minimálne 40 % mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie;

 � počet osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť 
o 20 miliónov.

Stratégiu Európa 2020 dopĺňa sedem hlavných iniciatív, ktoré kombinujú opat-
renia na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov zamerané na kľúčové otázky 
spojené s prioritami stratégie Európa 2020 a slúžia na podporu dosahovania 
vytýčených cieľov: Mládež v pohybe, Program pre nové zručnosti a nové pracovné 
miesta, platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, Inovácia v Únii, digitálna 
agenda, Priemyselná politika vo veku globalizácie a efektívne využívanie zdrojov. 

V záujme dosiahnutia čo najväčšieho prínosu programu rastu sa využíva celá 
paleta sociálnych a hospodárskych politík. Ich rozsah sa pohybuje od zlepšenia 
fungovania trhu práce až po potenciál EÚ v oblasti väčších inovácií, zlepšovanie 
efektívnosti využívania zdrojov, zvyšovanie stupňa dosiahnutého vzdelania a pomoc 
pri zmierňovaní chudoby a sociálneho vylúčenia. 

Európa 2020 – vzdelávanie a odborná príprava

Predpokladom podpory inovácií a rastu je, aby bola k dispozícii kvalifikovaná 
a vyškolená pracovná sila. ľudia s dobrým vzdelaním a odbornou prípravou sú 
tiež potrební na riešenie výziev vyplývajúcich z demografickej zmeny a spojených 
so sociálnym začlenením v Európe. Z týchto dôvodov je v záujme realizácie cieľov 
stratégie Európa 2020 v oblasti rastu nevyhnutné investovať do kvalitného 
 vzdelávania, celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy.

predškolské vzdelávanie
Systémy vzdelávania a starostlivosti o deti pod vekovou hranicou povinnej 
 školskej dochádzky sa v jednotlivých členských štátoch rôznia; členské štáty 
spolupracujú na vytvorení ponuky predškolského vzdelávania a prípravy pred 
nástupom na základnú školu v celej EÚ. S cieľom zlepšiť dostupnosť a kvalitu 
služieb od narodenia až po nástup na povinnú školskú dochádzku Komisia vo 
februári 2011 stanovila kľúčové otázky týkajúce sa budúcej európskej spolupráce 
v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v oznámení pod názvom 
„Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve – zabezpečenie optimálneho 
začiatku pre všetky naše deti vo svete budúcnosti“ (2). Ministri školstva EÚ tieto 
plány v máji 2011 schválili a začali postup politickej spolupráce na európskej 
úrovni.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:EN:PDF
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predčasné ukončenie školskej dochádzky
Predčasné ukončovanie školskej dochádzky je zložitým problémom, ktorý 
nemožno vyriešiť výlučne v rámci politík v oblasti vzdelávania. Ak by sa však 
podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, znížil v Európe čo i len 
o jedno percento, počet kvalifikovaných mladých ľudí by každoročne stúpol 
takmer o pol milióna. Rada podporila akčný plán Komisie v tejto oblasti, ktorého 
cieľom je podporovať efektívne stratégie na zníženie počtu ľudí, ktorí predčasne 
ukončia školskú dochádzku, zamerané na politiky v oblasti vzdelávania, mládeže 
a v sociálnej oblasti. Tieto stratégie by mali zahŕňať preventívne, intervenčné 
a kompenzačné opatrenia. Členské štáty sa zaviazali, že vypracujú komplexné 
stratégie, v ktorých zohľadnia vnútroštátne, regionálne a miestne okolnosti, 
a začlenia ich do svojich národných programov reforiem.

Androulla Vassiliouová, 
komisárka pre 
vzdelávanie, kultúru, 
viacjazyčnosť a mládež, 
na najväčšej 
medzinárodnej súťaži 
zručností na svete – 
WorldSkills London 2011.

nová stratégia reformy vysokoškolského vzdelávania 
V rámci iniciatívy Mládež v pohybe Európska komisia v septembri 2011 zverejnila 
reformnú stratégiu na zvýšenie počtu absolventov vysokých škôl, zlepšenie 
kvality výučby a maximalizáciu prínosu vysokoškolského vzdelávania v rámci 
úsilia o to, aby sa hospodárstvo EÚ vymanilo z krízy a stalo sa pritom silnejším (3). 
V tejto stratégii sa stanovujú prioritné oblasti, v ktorých musia štáty EÚ vyvinúť 
väčšie úsilie, aby dosiahli spoločné ciele v oblasti vzdelávania, a takisto sa vyty-
čuje spôsob, akým Európska únia môže podporiť ich modernizačné politiky. 
Iniciatívy na úrovni EÚ budú zahŕňať viacrozmerné hodnotenie univerzít, ktoré 
zlepší informovanosť študentov o tom, ktoré študijné programy sú pre nich 
najvhodnejšie, a tiež systém záruk na pôžičky pod názvom „Erasmus for Masters‘“ 
pre študentov, ktorí absolvujú celé vysokoškolské štúdium v inom štáte EÚ.

Erasmus pre všetkých
Komisia v novembri navrhla nový program „Erasmus pre všetkých“. Tento program 
by umožnil, aby v rokoch 2014 až 2020 získalo granty EÚ na štúdium, odbornú 
prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí až päť miliónov ľudí, čo je takmer 
dvakrát toľko ako v súčasnosti.

mládež v pohybe
V rámci iniciatívy Mládež v pohybe (4) sa stanovuje, ako môže EÚ dosiahnuť ciele 
stratégie Európa 2020 prostredníctvom opatrení v troch oblastiach uskutočňova-
ných na vnútroštátnej a európskej úrovni:

 � zlepšenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach;

 � výraznejšie snahy v oblasti politík v záujme zlepšenia zamestnanosti mladých 
ľudí;

 � väčšia mobilita mladých ľudí v EÚ na účely vzdelávania a na pracovných 
trhoch.

Pre každú z týchto oblastí je v rámci iniciatívy Mládež v pohybe stanovený bohatý 
program, ktorý pozostáva z konkrétnych odporúčaní určených členským štátom, 
nových legislatívnych iniciatív, podpory lepších nástrojov na informovanie mladých 
ľudí a z výraznejšieho zapojenia sektoru podnikania.
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V priebehu roka vzniklo niekoľko osobitných iniciatív, ako napr. projekt „Tvoje prvé 
pracovné miesto EURES“, ktorého cieľom je sprostredkovať mladým ľuďom voľné 
pracovné miesta, informačná kampaň „Mládež v pohybe“, do ktorej sa aktívne 
zapojili vnútroštátne a regionálne orgány a sektor podnikania, a projekt na zvyšo-
vanie povedomia „Mládež v práci“, v rámci ktorého sa vytvárajú kontakty medzi 
mladými ľuďmi a malými a strednými podnikmi (MSP) s cieľom podnietiť dopyt zo 
strany zamestnávateľov z radov MSP po mladých ľuďoch. 

Čoraz väčší problém nezamestnanosti mladých ľudí si vyžaduje partnerský prístup 
členských štátov a Komisie, ako aj členských štátov a sociálnych partnerov.  
Preto Komisia navrhla iniciatívu „Príležitosti pre mladých“ (5). Táto iniciatíva stavia 
na dvoch oblastiach činnosti EÚ: plné mobilizovanie finančnej podpory EÚ a posil-
nenie preskúmavania vnútroštátnych politík a výsledkov. Členské štáty a EÚ 
preto spoja svoje úsilie v záujme väčšieho využitia Európskeho sociálneho fondu 
na opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, podpory prechodu zo školy do 
zamestnania a podpory mobility mladých ľudí na trhu práce.

Mládež v pohybe – 
partnerstvo medzi 
členskými štátmi 

a Komisiou má zlepšiť 
využívanie Európskeho 

sociálneho fondu 
na podporu opatrení 

na zamestnávanie 
mladých ľudí, ako 

zdôraznili predseda 
Barroso a László Andor, 

komisár pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti 

a začlenenie.

Komisia zdôraznila, že je potrebné lepšie využívať existujúce finančné prostriedky, 
ktoré ešte neboli vyčlenené na konkrétne projekty: z Európskeho sociálneho fondu 
ešte stále nie je na konkrétne projekty vyčlenená suma 30 miliárd EUR, ktorá 
by mohla členským štátom pomôcť vytvoriť rozsiahlejšie systémy podpory pre 
mladých ľudí. okrem toho sa prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu vo 
forme technickej pomoci poskytne ďalšia suma vo výške 1,3 milióna EUR s cieľom 
zvýšiť počet systémov učňovského vzdelávania.

program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta
V rámci hlavnej iniciatívy pod názvom „Program pre nové zručnosti a nové 
pracovné miesta“ sa naďalej vypracúvajú politické opatrenia na riešenie výziev 
spojených s trhom práce. Práce v oblasti 13 kľúčových opatrení, akým je napríklad 
tzv. prehľad zručností EÚ zameraný na zlepšenie informovanosti pre uchádzačov 
o zamestnanie, pracujúcich, spoločnosti a/alebo verejné inštitúcie prostredníc-
tvom poskytovania aktualizovanej prognózy ponuky zručností a potrieb trhu práce 
až do roku 2020, aj v oblasti sektorových iniciatív naplánovaných v rámci hlavnej 
iniciatívy, ako je napríklad akčný plán pre pracovníkov zdravotníctva, pokračujú 
dobre.

voľný pohyb pracovníkov
Kvalifikovaným pracovníkom je potrebné poskytnúť lepšie možnosti na to, aby 
mohli využiť svoje právo na voľný pohyb a získali zamestnanie. napriek tomu, že 
sa dosiahol pokrok, pre jednotný trh by bola prínosom väčšia mobilita takýchto 
pracovníkov. Komisia na tento účel uskutočnila rozsiahle konzultácie týkajúce sa 
modernizácie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií (6). na základe týchto 
konzultácií do konca roka predložila návrhy na zmenu a doplnenie uvedenej 
smernice.
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Európa 2020 – sociálne začlenenie

Stratégiou Európa 2020 pre rast sa po prvý raz medzi ciele zaradilo zníženie 
chudoby. Vedúci predstavitelia EÚ sa zaviazali znížiť do roku 2020 počet ľudí 
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením najmenej o 20 miliónov. Pritom 
sa treba popasovať s mnohými výzvami: podporovať aktívne začlenenie do 
spoločnosti a na trhu práce, riešiť finančné vylúčenie a nadmernú zadlženosť, 
odstrániť chudobu detí, poskytnúť slušné bývanie pre všetkých, bojovať proti 
diskriminácii a zlepšiť vyhliadky osôb so zdravotným postihnutím, etnických 
menšín, prisťahovalcov a ďalších zraniteľných skupín.

boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
Vzhľadom na skutočnosť, že v EÚ je ohrozených chudobou viac ako 80 miliónov ľudí 
vrátane 20 miliónov detí a 8 % pracujúceho obyvateľstva, sa v rámci Európskej 
platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu stanovujú opatrenia na dosiah-
nutie cieľa EÚ stanoveného v rámci stratégie Európa 2020 – do roku 2020 znížiť 
počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením najmenej o 20 miliónov.

hoci za boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu sú zodpovedné predovšetkým 
vlády jednotlivých členských štátov, EÚ môže zohrávať úlohu koordinátora, a to 
prostredníctvom: stanovenia osvedčených postupov a podpory vzájomného 
učenia, stanovenia pravidiel platných pre celú EÚ a sprístupnenia finančných 
prostriedkov, najmä prostriedkov z ESF.

Kľúčové opatrenia, ktorými to možno dosiahnuť, zahŕňajú:

 � lepší prístup k práci, sociálnemu zabezpečeniu, základným službám (zdravotnej 
starostlivosti, bývaniu atď.) a vzdelávaniu;

 � lepšie využívanie finančných prostriedkov EÚ na podporu sociálneho začle-
nenia a boj proti diskriminácii; 

 � sociálnu inováciu s cieľom nachádzať inteligentné riešenia, najmä pokiaľ ide 
o účinnejšiu a efektívnejšiu sociálnu podporu; 

 � nové partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom. 

V dňoch 17. – 18. októbra sa v Krakove konala prvá výročná konferencia Európ-
skej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, na ktorej sa preskúmal 
pokrok pri dosahovaní cieľov v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia. 

integrácia občanov Eú rómskeho pôvodu 
Európska rada (7) schválila návrh Komisie týkajúci sa rámca EÚ pre vnútroštátne 
stratégie integrácie Rómov (8). Mnohí z odhadovaného počtu 10 až 12 miliónov 
Rómov v Európe sa vo svojom každodennom živote stretávajú s predsudkami, 
netoleranciou, diskrimináciou a sociálnym vylúčením. Sú marginalizovaní a žijú vo 
veľmi zlých sociálno-ekonomických podmienkach. Stratégia Európa 2020 pre rast 
nenecháva priestor pre pretrvávajúcu ekonomickú a sociálnu marginalizáciu 
najväčšej európskej menšiny. nový rámec pomôže usmerniť vnútroštátne politiky 
týkajúce sa Rómov a mobilizovať finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii na 
úrovni EÚ, na podporu úsilia o začlenenie, najmä pokiaľ ide o prístup k vzdelá-
vaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

projekt príbehov o rómoch spolufinancovaný eú získal 
ocenenie digitálnych médií

Projekt zameraný na boj proti protirómskym stereotypom prostredníctvom 
filmu spolufinancovaný Európskou úniou získal prestížnu cenu Spoločnosti 
profesionálnych novinárov so sídlom v USA. V rámci projektu pod názvom 
„Farebný, ale farboslepý“ rómski a nerómski novinári nakrútili sériu 
25 krátkometrážnych filmov s príbehmi rómskych komunít žijúcich v strednej 
a východnej Európe. Cieľom bolo podnietiť vyváženejšie informovanie o prob-
lémoch, s ktorými sa Rómovia stretávajú, a väčšie zapojenie rómskych novi-
nárov do produkcie väčšinových médií. 

László Andor, komisár pre 
zamestnanosť, sociálne 
záležitosti a začlenenie, 
predniesol návrhy EK 
týkajúce sa politiky 
súdržnosti na obdobie 
rokov 2014 – 2020.
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Európsky sociálny fond a sociálny rozmer politiky 
súdržnosti Eú – podpora zamestnanosti v Eú
Európsky sociálny fond (ESF) je hlavným finančným nástrojom Únie na zlepšo-
vanie príležitostí na zamestnanie a zručností, podporovanie vzdelávania a celoži-
votného vzdelávania, posilňovanie sociálneho začlenenia a boj proti chudobe (9). 
Je kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020 pre rast a zamestnanosť, ktorý je 
zameraný na zlepšovanie životov občanov EÚ prostredníctvom rozvoja ich zruč-
ností a poskytnutia lepších vyhliadok na zamestnanie. ESF každoročne podporí 
približne 10 miliónov konečných príjemcov a zvyšuje ich šance na nájdenie si 
zamestnania alebo udržanie si súčasného zamestnania. Množstvo projektov 
financovaných z ESF sa zameriava na skupiny, ktoré čelia osobitným výzvam, ako 
sú mladí ľudia, starší pracovníci, ženy alebo menšiny (10). Vnútroštátne a regio-
nálne orgány majú v období rokov 2007 až 2013 k dispozícii viac ako 75 miliárd 
EUR, ktoré môžu využiť na investovanie do ľudí, v súlade s politickými prioritami 
dohodnutými na úrovni EÚ. 

Zásada klásť ľudí na prvé miesto je dôležitou súčasťou úsilia Európskej komisie 
o prekonanie krízy. ESF je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré fungujú ako 
finančné páky pretvárajúce politiky EÚ na skutočnosť pre milióny občanov, ktorým 
pomáhajú nájsť si zamestnanie, a prispievajúce k ozdraveniu sprevádzanému 
tvorbou veľkého počtu pracovných miest (11). Tu sú dva príklady ich pôsobenia.

Work Factory (švédsko)

Tento projekt financovaný z ESF sa realizoval v meste Åmål vo švédsku 
v období rokov 2008 až 2010 a jeho cieľom bolo pomôcť mladým nezamest-
naným ľuďom nájsť si prácu, začať študovať alebo sa odborne vzdelávať. 
Zameriaval sa na mladých vo veku 16 až 25 rokov, ktorí museli poberať 
štátne dávky alebo dostávať podporu od miestnej správy. 

V roku 2010 bolo v meste Åmål nezamestnaných 18 % mladých vo veku od 
20 do 24 rokov, a preto bol projekt „Work Factory“ veľmi prínosný a potrebný. 
Miera úspešnosti meraná počtom účastníkov, ktorí sa začali sami finančne 
podporovať a nespoliehať sa len na sociálne dávky, bola vysoká a dosahovala 
približne 60 %. Z týchto úspešných účastníkov si 38 % našlo zamestnanie, 
13 % začalo študovať a 8 % sa zúčastňovalo na odbornom vzdelávaní.

Quali-Form-iDe (belgicko)

Medzi ambiciózne ciele tohto projektu financovaného z ESF patrí zlepšenie 
kvality odborného vzdelávania, zvýšenie miery zamestnanosti a podpora 
sociálnej súdržnosti vo frankofónnom regióne Belgicka. Tento projekt je 
neoddeliteľnou súčasťou snáh o zvýšenie zamestnanosti na cieľovú úroveň 
EÚ vo výške 70 % a každoročne umožní 12,5 % obyvateľstva zúčastniť sa na 
odbornom vzdelávaní. 

osobitne v kontexte tohto projektu verejná služba zamestnanosti Forem 
prevádzkuje sieť pozostávajúcu z deviatich kvalifikačných stredísk a troch 
otvorených vzdelávacích stredísk v celom Valónsku a v niektorých častiach 
Bruselu. Strediská vybavia pracovníkov zručnosťami, ktoré sú potrebné pre 
lokálne pracovné miesta v odvetviach ako je napr. logistika, maliarstvo, 
cestovný ruch, stravovacie služby a údržba parkov. Podľa strednodobého 
hodnotenia sa ciele dosiahli so 70 % úspešnosťou.
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Európa 2020 – výskum, vývoj a inovácie 

inovácia v únii 
Ústredným prvkom stratégie Európa 2020 je iniciatíva Inovácia v Únii, ktorá 
sa zameriava na najväčšie výzvy nášho veku, predovšetkým v oblasti zdravia 
a starnutia obyvateľstva, zmeny klímy, energetickej a potravinovej bezpečnosti 
a potreby väčšej efektívnosti využívania zdrojov.

Máire Geoghegan-
Quinnová, komisárka 
pre výskum, inovácie 
a vedu, navrhla nový 
fond s prostriedkami vo 
výške 80 mld. EuR na 
výskum a inovácie 
– Horizont 2020 – ako 
kľúčovú súčasť balíčka 
viacročného finančného 
rámca.

Cieľom iniciatívy Inovácia v Únii je vytvorenie ešte lepších väzieb medzi výskumom 
a inováciami a tvorbou pracovných miest, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 
rýchleho zotavenia Európy zo súčasnej hospodárskej krízy. Každé euro investo-
vané do výskumu EÚ vedie k zvýšeniu pridanej hodnoty priemyslu o 7 až 14 EUR, 
a ak by úroveň investícií do výskumu a vývoja dosiahla do roku 2020 výšku 3 % 
hDP EÚ, mohlo by do roku 2025 vzniknúť 3,7 milióna pracovných miest a ročný 
hDP by sa mohol zvýšiť takmer na 800 miliárd EUR. 

Počas prvého roka svojej realizácie dosiahla iniciatíva Inovácia v Únii viacero 
kľúčových míľnikov. Vo februári 2011 Európska rada zaradila túto iniciatívu na 
popredné miesta politického programu (12). Takisto vo februári Komisia prijala 
opatrenia s cieľom zvýšiť atraktivitu účasti na súčasnom rámcovom programe EÚ 
v oblasti výskumu (7. RP) a jeho prístupnosť pre najlepších výskumníkov a najino-
vatívnejšie spoločnosti (13). Súčasne sa zverejnil európsky prehľad výsledkov 
inovácie za rok 2010 (14), pričom sa po prvý raz použil nový prehľad výsledkov 
výskumu a inovácií v Únii (Innovation Union Scoreboard, IUS), ktorý poskytuje 
lepší obraz celkovej situácie v EÚ.

V júni Komisia spustila tzv. „platformu inteligentnej špecializácie“ s cieľom 
podporiť regióny a členské štáty pri lepšom vymedzovaní stratégií v oblasti 
výskumu a inovácií (15). Keďže v rámci politík nejestvuje nijaké univerzálne 
riešenie, nový nástroj bude pomáhať regiónom posúdiť ich špecifické silné a slabé 
stránky v oblasti výskumu a inovácií a stavať na ich konkurenčnej výhode.
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V júli Európska komisia oznámila, že na naštartovanie inovácií prostredníctvom 
výskumu sa vyčlení takmer 7 miliárd EUR, ktoré sa poskytnú na základe nových 
výziev na predkladanie návrhov v rámci Siedmeho rámcového programu EÚ pre 
výskum (7. RP). Tento balík finančných prostriedkov, poskytnutý Európskou komi-
siou v rámci 7. RP, bol najväčším takýmto balíkom v histórii a prvým od začiatku 
uskutočňovania iniciatívy Inovácia v Únii. 

patent eú
dňa 13. apríla 2011 Európska komisia v rámci posilnenej 
spolupráce predložila balík dvoch legislatívnych návrhov, 
ktorými sa radikálne znížia náklady na patenty v Európe, 

a to až o 80 % (16). tieto návrhy by sa po prijatí vzťahovali 
na 25 členských štátov, pričom cieľom veľkej úspory 

nákladov je podporiť inovačnú kapacitu Európy.

Uvedené výzvy sa sústreďovali najmä na integráciu výskumu a inovácií, ktorá by 
mala prispieť k riešeniu výziev, ktorým spoločnosť čelí, vytvoriť udržateľné 
pracovné miesta a zabezpečiť rast tým, že Európe prinesie náskok na trhoch 
s kľúčovými technológiami budúcnosti. osobitná pozornosť sa preto bude venovať 
malým a stredným podnikom (MSP), a to pomocou balíka vo výške takmer 
1 miliardy EUR. 

V dňoch 5. a 6. decembra sa konala prvá konferencia o inovácii, ktorú otvoril 
predseda Barroso. Prednášajúcich na najvyššej úrovni si na nej vypočulo viac ako 
1 200 účastníkov. Počas tohto podujatia Európska komisia a skupina Európskej 
investičnej banky uviedli do života nový záručný nástroj pre inovatívne malé MSP, 
ktorý týmto podnikom pomôže získať prístup k financovaniu z bánk. očakáva sa, 
že tento nástroj do konca roku 2013 prinesie ďalšie pôžičky v hodnote 6 miliárd 
EUR vrátane pôžičiek vo výške do 1,2 miliardy EUR pre MSP a do 300 miliónov 
EUR pre výskumnú infraštruktúru. 

Horizont 2020
V rámci úsilia o zabezpečenie udržateľného rastu a nových pracovných miest 
v Európe Komisia 30. novembra prijala rámcový program pre výskum a inovácie 
horizont 2020 (17), ktorý je balíkom finančných prostriedkov vo výške 80 miliárd 
EUR určených na financovanie výskumu a inovácií v období rokov 2014 až 2020.

horizont 2020 zabezpečí zásadné zjednodušenie prostredníctvom jednotného 
súboru pravidiel. Bude kombinovať všetky finančné prostriedky, ktoré sa 
v súčasnosti poskytujú na financovanie výskumu a inovácií prostredníctvom 
rámcových programov pre výskum a technický rozvoj, činností rámcového 
programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CiP) týkajúcich sa inovácií 
a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

navrhovanou podporou pre výskum a inovácie v rámci programu horizont 2020 
sa posilní postavenie EÚ v oblasti vedy, a to prostredníctvom rozpočtových pros-
triedkov vo výške približne 24,6 miliardy EUR vyčlenených na to, aby sa výskum 
v Európe dostal na špičkovú úroveň, čo zahŕňa aj zvýšenie financovania pre 
Európsku radu pre výskum (ERC) o 77 %. Investície vo výške približne 18 miliárd 
EUR prispejú k posilneniu vedúceho postavenia priemyslu v oblasti inovácií, 
pričom sa dôraz bude klásť na kľúčové technológie, väčší prístup ku kapitálu 
a podporu pre MSP. Program tiež poskytne okolo 31,7 miliardy EUR na pomoc 
pri riešení najväčších problémov, ktorým spoločne čelia všetci Európania, ako je 
zmena klímy, rozvoj udržateľnej dopravy a mobility, zabezpečenie cenovo 
dostupnejších energií z obnoviteľných zdrojov, zaistenie bezpečnosti potravín 
a potravinovej bezpečnosti a vyrovnanie sa s výzvou spojenou so starnutím 
obyvateľstva. 

Program horizont 2020 bude riešiť výzvy, ktorým spoločnosť čelí, tým, že pomôže 
preklenúť priepasť medzi výskumom a trhom, napríklad tak, že inovatívnym 
podnikom pomôže rozvinúť technické objavy do životaschopných produktov so 
skutočným komerčným potenciálom. Tento trhový prístup bude zahŕňať vytvá-
ranie partnerstiev so súkromným sektorom a s členskými štátmi v záujme 
sústredenia potrebných zdrojov. horizont 2020 budú dopĺňať ďalšie opatrenia 
zamerané na dokončenie a ďalší rozvoj Európskeho výskumného priestoru 
s cieľom prelomiť bariéry a vytvoriť skutočný jednotný trh v oblasti poznatkov, 
výskumu a inovácií.

http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://ec.europa.eu/cip/
http://eit.europa.eu/
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digitálna agenda 
Digitálna agenda sa zaoberá takými životne dôležitými aspektmi moderného 
hospodárstva, ako je dostupnosť vysokorýchlostného internetu a digitálneho 
obsahu, kybernetická bezpečnosť, efektívnejšie služby elektronickej verejnej správy 
a nové služby v oblasti zdravia, ktoré uľahčia život občanov, alebo zaistenie, aby 
všetci mali zručnosti potrebné nato, aby mohli využívať prínosy technologickej 
revolúcie.

V záujme urýchlenia zavádzania rýchlejších internetových sietí, ktoré sú nosným 
prvkom digitálnej ekonomiky, Komisia navrhla vyčleniť sumu 9,2 miliardy EUR 
(z 50 miliárd EUR) v rámci nástroja na prepojenie Európy (Connecting Europe 
Facility, CEF) na širokopásmové siete a infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj 
na legislatívny balík usmernení pre takéto projekty. Cieľom je doplniť existujúce 
prostriedky financovania širokopásmovej infraštruktúry inovatívnymi nástrojmi 
financovania. 

Súčasťou plánu plnenia digitálnej agendy sú aj opatrenia navrhnuté v súvislosti 
so spoločnými normami, alternatívnym riešením sporov, možnosťou voľby 
spoločného európskeho kúpneho práva, alebo výskumom v oblasti informačných 
a komunikačných technológií (v rámci horizontu 2020), o ktorých sa hovorí v inej 
časti tohto dokumentu.

Posúdenie pôsobenia EÚ a členských štátov v digitálnej ekonomike a plnenia 
dohodnutých cieľov bolo zverejnené v hodnotiacej tabuľke digitálnej agendy za rok 
2011. Európska komisia v súlade so stratégiou otvoreného prístupu k údajom, ku 
ktorej sa zaviazala, zverejnila na internete svoje dátové a štatistické súbory vo 
forme hodnotiacej tabuľky a umožnila tak komukoľvek vykonať vlastnú analýzu (18).

V júni 2011 sa v Bruseli uskutočnilo prvé zhromaždenie pre digitálnu agendu. 
na seminároch a plenárnom zasadnutí sa stretlo viac ako 1 500 zainteresova-
ných strán s cieľom diskutovať o pokroku pri realizácii stratégie digitálna agenda 
a o tom, ako podnietiť ďalšie opatrenia na naplnenie jej cieľov. na tento prístup 
spoločnej správy nadväzovali v druhom polroku aktivity na miestnej úrovni, 
v rámci ktorých zamestnanci Komisie (tzv. „vyslanci“) navštívili všetky členské 
štáty a stretli sa so zainteresovanými stranami na miestnej úrovni, aby ďalej 
podnecovali tento proces a získali spätnú väzbu. 

nevyhnutným predpokladom zavedenia digitálneho jednotného trhu je elektro-
nická cezhraničná spolupráca medzi verejnými správami v Európe. Medzi kľúčové 
opatrenia v rámci digitálnej agendy preto patrí vymedzenie európskej stratégie 
interoperability (EIS) vrátane európskeho rámca interoperability (EIF) a uplatňo-
vanie tohto rámca na úrovni jednotlivých členských štátov do roku 2013. Po prijatí 
Komisiou na konci roka 2010 boli EIS a EIF v značnej miere rozširované, pričom 
prostriedky na sledovanie ich realizácie boli uvedené do praxe v rámci programu 
riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy (ISA). 

Viac než 1 500 
zainteresovaných strán 
sa v júni zúčastnilo 
na prvom zhromaždení 
pre digitálnu agendu.
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http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm
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informačné a komunikačné technológie (ikt)
Ústredným prvkom digitálnej agendy je zlepšenie európskych investícií do 
výskumu a vývoja IKT prostredníctvom lepšieho financovania a lepšej koordinácie. 
V roku 2011 sa začali uskutočňovať nové projekty v oblasti IKT, na ktoré sa 
celkovo vyčlenilo približne 850 miliónov EUR, a zverejnili sa viaceré výzvy na 
predkladanie návrhov financované ďalšou sumou vo výške 950 miliónov EUR, 
ktorá bude sprístupnená v roku 2012. 

Podpredsedníčka Komisie 
Neelie Kroesová 

zodpovedná za Digitálnu 
agendu zdôraznila potrebu 

myslieť na budúcnosť 
počas konferencie 

„Vznikajúce technológie 
a technológie budúcnosti“ 

2011. 

V máji začala Európska komisia uskutočňovať nové kľúčové opatrenie v oblasti 
výskumu technológií budúcnosti a vznikajúcich technológií. Jeho cieľom bude 
dosiahnuť významný prelom v oblasti informačných a komunikačných technológií 
s potenciálom priniesť riešenia niektorých z najväčších problémov spoločnosti. 
V priebehu jedného roka bude spolu súťažiť šesť uchádzačov, pričom na záver sa 
vyberú dva návrhy, ktoré sa budú financovať v dlhodobom horizonte viac ako 
10 rokov a z ktorých každý bude mať k dispozícií rozpočet v celkovej výške až 
1 miliardy EUR. 

Dve spoločné technologické iniciatívy (Artemis a EnIAC) a tiež tri verejno-
-súkromné partnerstvá (PPP), ktoré sa začali realizovať v spolupráci s ďalšími 
témami/generálnymi riaditeľstvami v rámci balíka na hospodársku obnovu Európy 
(2008), dostávali nepretržitú podporu. Cieľom týchto PPP je zvýšiť investície do 
priemyselného výskumu a inovácií a zosúladiť výskumné programy v oblasti ekolo-
gických áut, energeticky hospodárnych európskych budov a tovární budúcnosti.

V máji 2011 sa začal uskutočňovať výskumný a inovačný program verejno-
-súkromného partnerstva v oblasti budúceho internetu (Future Internet Public-
-Private Partnership, FI-PPP) (19), ktorého cieľom je posilniť konkurencieschopnosť 
Európy v oblasti technológií a systémov budúceho internetu podporujúcich inteli-
gentné služby a aplikácie. Toto partnerstvo bude podporovať inovácie v Európe 
a pomáhať podnikom a vládam vyvíjať nové internetové riešenia založené na 
komplexných online údajoch s cieľom vytvoriť inteligentnejšie infraštruktúry 
a obchodné postupy. 

©
 E

ur
óp

sk
a 

ún
ia

http://www.fi-ppp.eu/
http://www.fi-ppp.eu/
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Európa 2020 – Efektívne využívanie zdrojov

hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 týkajúca sa Európy efektívne využívajúcej 
zdroje, ktorá sa začala vykonávať v januári 2011 (20), zdôraznila potrebu urýchleného 
a zásadného prechodu pre spotrebiteľov a producentov vo všetkých príslušných 
oblastiach, ako je napr. energetika, doprava, klíma, životné prostredie, poľnohospo-
dárstvo, rybné hospodárstvo a regionálna politika. Poukázala na to, že je potrebné 
vykonať komplexnú analýzu synergií a kompromisov s cieľom určiť najvhodnejšie 
politické nástroje, ktoré zabezpečia najmä to, aby ceny odrážali skutočné náklady 
spoločnosti a aby spotrebitelia mali pri svojom výbere prístup k lepším informáciám. 

Táto hlavná iniciatíva zaručuje dlhodobú koherentnosť politiky prostredníctvom 
štyroch vzájomne prepojených plánov založených na spoločnej analýze a stanovu-
júcich podrobnosti prechodu, ktorý je potrebné uskutočniť do roku 2050. Ide konk-
tétne o plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 
2050, bielu knihu o budúcnosti dopravy, plán smerom k Európe efektívne využíva-
júcej zdroje a plán postupu v energetike do roku 2050. Dôležité je zabezpečiť, aby 
všetky politiky podporovali ciele v oblasti efektívneho využívania zdrojov.

plány na efektívne využívanie zdrojov

 � Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo 
do roku 2050, ktorý Komisia zverejnila v marci spolu s plánom energe-
tickej efektívnosti, stanovil postup a ciele, ktoré umožnia Európe prejsť na 
nízkouhlíkové hospodárstvo čo najefektívnejším spôsobom, pokiaľ ide 
o náklady. V týchto plánoch sa predpokladá zníženie emisií, ktoré by sa 
malo dosiahnuť výlučne prostredníctvom vnútroštátnych opatrení, 
konkrétne zníženie o 40 % v porovnaní s úrovňou dosiahnutou v roku 
1990 do roku 2030, o 60 % do roku 2040 a 80 % do roku 2050. Uvedený 
plán umožní EÚ zachovať si vedúce postavenie pri celosvetovom prechode 
na nízkouhlíkové hospodárstvo budúcnosti a v čo najväčšej miere využiť 
prínosy pre európske hospodárstvo z hľadiska posilnenia našej energe-
tickej bezpečnosti a stimulovania technologických inovácií, hospodárskeho 
rastu a tvorby pracovných miest. Z analýzy Komisie vyplýva, že dodatočné 
investície, ktoré sú potrebné, by sa do veľkej miery alebo úplne vrátili 
vďaka zníženiu objemu dovážaných energií.

plán preChodu na nízkouhlíkové hospodárstvo
Pre nízkouhlíkové fungovanie hospodárstva, ako aj pre domácnosti, 
boli stanovené ambiciózne plány, ktoré sa majú splniť do polovice storočia
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0112:EN:NOT
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priority v oblasti energetiCkej infraštruktúry do roku 2020 
Geografické priority boli stanovené podľa rôznych zdrojov energie

poDpora eFeKtívneho využívania zDrojov
Európska komisia v apríli predstavila svoj návrh na zmenu 
zastaraných pravidiel zdaňovania energetických produktov 

v Európskej únii (21). Cieľom nového návrhu pravidiel je 
reštrukturalizácia spôsobu zdaňovania energetických 

produktov v záujme odstránenia súčasných nerovností 
a zohľadnenie emisií Co2 a energetického obsahu týchto 

produktov. jeho cieľom je tiež podpora energetickej 
efektívnosti a spotreby produktov priaznivejších z hľadiska 

životného prostredia a predchádzanie narušeniam 
hospodárskej súťaže na jednotnom trhu.

Zemný plyn

Elektrická energia

Elektrická energia a zemný plyn

Ropa a zemný plyn

Inteligentné sústavy pre elektrickú energiu v EÚ

Zdroj: Európska komisia
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a dodávka ropy

 � V marci 2011 Európska komisia prijala bielu knihu (22), v ktorej sa stano-
vuje plán jednotného európskeho dopravného priestoru. Táto biela kniha 
obsahuje 40 konkrétnych iniciatív na ďalšie desaťročie s cieľom vytvoriť 
konkurencieschopný systém dopravy efektívne využívajúci zdroje, ktorý 
zvýši mobilitu, odstráni hlavné prekážky v kľúčových oblastiach a posilní 
rast a zamestnanosť. Vďaka týmto návrhom sa zároveň dramaticky zníži 
závislosť Európy od dovozu ropy a emisie Co2 v doprave klesnú do roku 
2050 o 60 %.

 � V septembri 2011 Komisia zverejnila plán prechodu k Európe efektívne 
využívajúcej zdroje (23), v ktorom sa opisujú nástroje a opatrenia na pretvo-
renie hospodárstva EÚ na hospodárstvo, ktoré bude využívať kľúčové 
prírodné zdroje efektívnejším spôsobom. Tento plán stavia na ďalších 
iniciatívach v rámci hlavnej iniciatívy v oblasti efektívneho využívania 
zdrojov a vzájomne sa s nimi dopĺňa. Plán poskytuje rámec, v ktorom 
možno jednotne navrhovať a vykonávať budúce opatrenia. Stanovuje víziu 
štrukturálnych a technologických zmien, ktoré je potrebné uskutočniť do 
roku 2050, a míľniky, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020. 

 � Plán postupu v energetike do roku 2050 zverejnený v decembri (24) je 
novým dlhodobým rámcom, ktorý poskytuje usmernenia o tom, ako sa 
do roku 2050 prepracovať k nízkouhlíkovému hospodárstvu, ako to už 
predtým v tomto roku stanovila Komisia. Dekarbonizácia nášho hospo-
dárstva znamená sektor výroby elektrickej energie bez emisií Co2. Veľký 
prínos bude mať aj elektrifikácia cestnej dopravy. 
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systém obchodovania s emisiami 
Komisia pokračovala v prípravách na včasné zavedenie prepracovaného systému 
obchodovania s emisiami, ktorého tretie obdobie obchodovania sa začne 
1. januára 2013 (25). Konkrétne, 26. septembra sa prijal významný krok v odvetví 
leteckej dopravy s cieľom pripojiť ho k ostatným hospodárskym sektorom v boji 
proti zmenám klímy. odvetvie leteckej dopravy sa stane od roku 2012 súčasťou 
systému obchodovania s emisiami EÚ. Komisia zverejnila referenčné hodnoty, 
ktoré sa použijú na bezplatné prideľovanie emisných kvót skleníkových plynov 
viac ako 900 leteckým spoločnostiam. Zverejnenie týchto referenčných hodnôt 
umožní leteckým spoločnostiam vypočítať si objem bezplatne pridelených kvót až 
do roku 2020. 

európsKy FonD energeticKej eFeKtívnosti (eee-F)
dňa 1. júla 2011 komisia založila EEE-F, ktorý bude 
rozdeľovať približne 146 miliónov Eur novému finančnému 
nástroju vyhradenému na projekty v oblasti energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie (26).

Parlament a Rada sa dohodli na novej smernici o poplatkoch za používanie ciest 
ťažkými nákladnými vozidlami (tzv. Eurovignette) (27). Cieľom nového európskeho 
rámcového predpisu, ktorý je revíziou smernice o Eurovignette z roku 1999, je 
znížiť znečistenie ovzdušia pochádzajúceho z cestnej nákladnej dopravy a zabez-
pečiť plynulejšiu dopravu prostredníctvom vyberania mýta na úhradu nákladov 
spojených so znečistením ovzdušia a hlukom, ktoré spôsobuje doprava, a pomôcť 
predchádzať preťaženiu cestnej dopravy.

makroregionálne stratégie eú na podporu efektívnejšieho 
využívania zdrojov 

Prvá správa o pokroku vo vzťahu k stratégii EÚ pre oblasť Baltského mora 
(ktorá sa zameriava na štyri výzvy: environmentálne problémy, prosperita, 
prístupnosť a ochrana) ukázala, že stratégia uľahčila vznik nových projektov 
a jestvujúce projekty posilnila. Integrovaný prístup stratégie navyše podporil 
vypracovávanie lepších politík a zosúladenie financovania a zdrojov, čo prispelo 
k lepšiemu vykonávaniu celkových cieľov EÚ stanovených v rámci stratégie 
Európa 2020. Podobné výsledky sa očakávajú aj v prípade stratégie EÚ pre 
podunajskú oblasť, ktorá sa v roku 2011 začala vykonávať. očakáva sa, že 
približne 200 prioritných akcií prispeje k rozvoju hospodárskeho potenciálu 
tejto oblasti a k zlepšeniu podmienok životného prostredia.

konkurencieschopnosť priemyslu je kľúčom k obnove hospo-
dárstva
Priemysel je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Únie pre rast, a preto musí stáť 
v centre záujmu, a ak má Európa zostať svetovým ekonomickým lídrom. Také bolo 
hlavné posolstvo oznámenia pod názvom „Integrovaná priemyselná politika vo 
veku globalizácie“, ktoré Európska komisia prijala v roku 2010 (28). V rámci tejto 
hlavnej iniciatívy stratégie Európa 2020 sa stanovuje stratégia zameraná na 
posilnenie rastu a zamestnanosti prostredníctvom zachovania a podpory silnej, 
rôznorodej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, ktorá ponúka 
dobre platené pracovné miesta a zároveň produkuje menej Co2.

„Európsky priemysel je v dobrej forme a je pripravený na hospodársku súťaž.“ 
Taký bol hlavný záver v súvislosti s predstavením správy Komisie o konkurencie-
schopnosti priemyslu v októbri 2011. 

Produkcia priemyslu poklesla v dôsledku finančnej krízy z roku 2008 o 23 %, 
európsky sektor výroby sa však zotavil viac, ako sa očakávalo. Produkcia výroby 
je v súčasnosti približne o 14 % vyššia ako jej najnižšia úroveň zo začiatku roka 
2009, avšak stále o 9 % nižšia ako jej najvyššia úroveň zo začiatku roku 2008 
(pozri obrázok), a počet pracovných miest v priemysle a službách spojených 
s priemyslom je stále o 11 % nižší ako jeho najvyššia hodnota z roku 2008.
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Hlavné výsledky správ o konkurencieschopnosti
 � Produktivita práce: v írsku, holandsku, Rakúsku, vo Fínsku, v Belgicku, luxem-
bursku a vo švédsku je miera produktivity vyššia ako priemer EÚ, zatiaľ čo 
na Slovensku, v Poľsku, Slovinsku, na Cypre, v Maďarsku, Českej republike, 
Portugalsku, Estónsku, litve, Rumunsku, lotyšsku a Bulharsku je nižšia ako 
priemer EÚ. 

 � V EÚ je menej mladých inovatívnych firiem: spoločnosti z EÚ majú v porovnaní 
s USA a Japonskom horšie výsledky, pokiaľ ide o aplikáciu a komerčné využitie 
výskumu a inovácií. V luxembursku, nemecku, Belgicku a Portugalsku tvoria 
inovatívne spoločnosti mimoriadne vysoký podiel zo všetkých spoločností, 
zatiaľ čo v Maďarsku, Poľsku, lotyšsku a litve je ich podiel nízky.

 � Priemysel je čoraz viac vzájomne previazaný so službami: hlavne podnika-
teľské služby náročné na znalosti sa čoraz viac využívajú ako priame a nepriame 
vstupy v priemysle, pričom predstavujú až 9 % vývozu členských štátov EÚ-12 
a 18 % členských štátov EÚ-15.

 � Priemysel EÚ zlepšuje efektívne využívanie surovín: čoraz viac sa v ňom 
využívajú recyklované materiály a inovatívne náhradné materiály, avšak 
z hľadiska konkurencieschopnosti niekoľkých výrobných odvetví v EÚ nároč-
ných na suroviny je kľúčová prístupnosť a cenová dostupnosť neenergetických 
surovín.

 � Výkonnosť priemyslu: EÚ má vedúce postavenie v mnohých oblastiach, 
všeobecne vedie pred USA a zmenšuje náskok Japonska. Výkonnosť jednotli-
vých členských štátov a priemyselných sektorov v EÚ sa však značne líši.

 � Priaznivosť vládnej regulácie pre podnikanie: skupinu krajín, v ktorých je regu-
lácia pre spoločnosti menej zaťažujúca, tvorí luxembursko, Fínsko, Estónsko, 
Cyprus, Dánsko a švédsko, spoločnosti sa na druhej strane najviac sťažujú na 
Belgicko, Portugalsko, Grécko, Maďarsko a Taliansko. 

ukazovatele výroby v eú-27 v období 1993 – 2011 
(upravené podľa vývoja)
objemy výroby ukazujú za posledné desaťročie rozdielny vývoj medzi výrobným odvetvím 
a stavebníctvom

Výroba vo výrobných odvetviach

Výroba v stavebníctve

Zdroj: Eurostat
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Európsky priemysel potrebuje prístup k rozhodujúcim 
surovinám 
nadmerná nestálosť cien na všetkých hlavných trhoch komodít sa vyskytuje 
v čase, keď konkurencieschopnosť európskeho priemyslu v rozhodujúcej miere 
závisí od efektívneho a bezpečného prístupu k surovinám. Suroviny sú pre hospo-
dárstvo EÚ životne dôležité a majú mimoriadny význam pre rozvoj moderných 
technológií priaznivých voči životnému prostrediu, ako sú napr. elektrické autá 
alebo fotovoltaické technológie. Tieto cenové výkyvy, ktoré sú často výsledkom 
protekcionistických opatrení, zväčšujú infláciu a narúšajú celosvetové trhy so 
surovinami. To má následne negatívny vplyv na množstvo európskych sektorov, 
od poľnohospodárstva až po automobilový priemysel. S cieľom reagovať na tieto 
výzvy Európska komisia predstavila vo februári 2011 integrovanú strategickú 
víziu na riešenie výziev súvisiacich so surovinami (29). Komisia navrhla opatrenia 
na zlepšenie regulácie, fungovania finančných a komoditných trhov a ich trans-
parentnosti.

Antonio Tajani, 
podpredseda Komisie 
zodpovedný za priemysel 
a podnikanie, s miniatúrou 
európskeho satelitu 
Envisat

spoločné normy na podporu konkurencieschopnosti
Z hľadiska konkurencieschopnosti Európy má rozhodujúci význam rýchlejšie 
vypracovávanie spoločných noriem pre jednotlivé odvetvia, ktoré prinesie úsporu 
nákladov a výhody pre podniky a spotrebiteľov. V záujme dosiahnutia tohto cieľa 
Komisia navrhla rad legislatívnych a nelegislatívnych opatrení zameraných na 
zvýšenie počtu noriem a ich rýchlejšie vypracovávanie (30).

Medzi najdôležitejšie kroky v návrhu Komisie patrí:

 � Európa bude presadzovať viac medzinárodných noriem v tých odvetviach 
hospodárstva, v ktorých má celosvetovo vedúce postavenie; 

 � malo by sa vypracovávať viac európskych noriem pre služby, ktoré by zohľad-
ňovali potreby trhu a podnikom by priniesli obchodné výhody;

 � navrhnúť jednoduchý a rýchly spôsob uznávania čoraz dôležitejších noriem 
v oblasti IKT;

 � Komisia rozšíri svoju spoluprácu s vedúcimi organizáciami v oblasti normali-
zácie v Európe (t. j. CEn, Cenelec a ETSI) s cieľom zabezpečiť, aby ich normy 
boli k dispozícii rýchlejšie; 

 � európske normy sa budú vypracovávať s pomocou organizácií zastupujúcich 
tých, ktorí sú nimi najviac zasiahnutí alebo ktorých sa najviac týkajú – spotre-
biteľov, malých podnikov, organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany životného 
prostredia či sociálnych organizácií.

Výborným príkladom významnej hodnoty európskych noriem pre náš každodenný 
život je nová norma pre univerzálnu nabíjačku mobilných telefónov, ktorá by 
vyhovovala pre všetky modely (pozri 3. kapitolu). 
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spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických 
osôb (CCCtb) – zníženie nákladov – podpora 
konkurencieschopnosti
náklady spojené so zdaňovaním, ktoré musia podniky znášať, ak pôsobia vo 
viacerých štátoch Európy, vrátane nákladov na vyrovnanie sa s 27 rôznymi daňo-
vými systémami, sú značné. Podľa aktuálnych odhadov predstavujú náklady na 
dodržiavanie týchto predpisov 2 % až 4 % príjmov z dane z príjmov právnických 
osôb. Tieto náklady navyše väčšmi zaťažujú MSP a odrádzajú ich tak od rozšírenia 
svojho pôsobenia do zahraničia. Je zrejmé, že na riešenie tejto významnej otázky 
je potrebný spoločný systém.

Komisia v roku 2011 vypracovala svoje dlho očakávané návrhy (31) na vytvorenie 
spoločného súboru pravidiel EÚ na výpočet základu dane z príjmov právnických 
osôb, pokiaľ ide o podniky pôsobiace na vnútornom trhu. Účelom nového systému 
je uľahčiť spoločnostiam život: znížiť náklady na dodržiavanie predpisov a využívať 
úspory z rozsahu v rámci európskeho vnútorného trhu v záujme rastu a zamestna-
nosti. Aj keď to mnohí naznačujú, tento návrh sa netýka harmonizácie sadzieb dane 
– sadzby dane z príjmov právnických osôb budú naďalej určovať členské štáty.

laureát ocenenia regiostars za roK 2011 
v Kategórii „hospoDársKa 

 KonKurencieschopnosť – preDvíDanie 
hospoDársKych zmien“ 

systémové riadenie pre inovatívne platformy – slim: 
projekt slim podporoval rozvoj klastrov prostredníc-

tvom prepojenia klastrov, univerzít a regionálnych 
orgánov so zámerom podnietiť inovácie v zapojených 
spoločnostiach. uskutočňoval sa v regiónoch dalarna, 

Gävleborg a värmland v severnej časti stredného 
švédska. spoločnosti boli podnecované k tomu, aby 

zosilnili a rozšírili tvorbu kontaktov s cieľom rozvíjať 
nové produkty a služby a zvýšiť zamestnanosť. 

dôležitým prvkom projektu bol prieskum výsledkov 
spoločností a komunikácia výsledkov.

reForma Dph, Ktorá by mala pomôcť 
poDnietiť rast prostreDníctvom zníženia 

náKlaDov pre poDniKy
komisia prijala 6. decembra oznámenie (32) 

o budúcnosti dpH, v ktorom vytýčila základné črty 
nového režimu dpH, ako aj prioritné opatrenia 

potrebné na vytvorenie jednoduchšieho, efektívnej-
šieho a spoľahlivejšieho systému dpH v Eú. 

víziu nového systému dpH určujú tri hlavné ciele.  
po prvé, dpH treba pre podniky zjednodušiť; po druhé, 

systém dpH treba zefektívniť tak, aby podporoval 
úsilie členských štátov o konsolidáciu verejných 

financií a udržateľný hospodársky rast; po tretie, treba 
zastaviť obrovské straty, ktoré v súčasnosti vznikajú 

v dôsledku nevyberania dpH a podvodov.

Regionálna politika je 
základom pre 

konkurencieschopnosť 
a dosahovanie vyšších 
štandardov, európsky 

komisár pre regionálnu 
politiku Johannes Hahn 

v Taliansku.

politika súdržnosti/regionálna politika Eú prispieva k väčšiemu 
rastu a solidarite v regiónoch
Politika súdržnosti je politikou strednodobých/dlhodobých štrukturálnych investícií 
do rozvoja regionálnych hospodárstiev. Je to politika solidarity znižujúca regio-
nálne rozdiely, v rámci ktorej sa financovanie sústreďuje najmä na chudobnejšie 
regióny, ktorým pomáha udržať krok s ostatnými. Politika súdržnosti, ako politika 
investícií a solidarity, zlepšuje celkový rast a vyhliadky na zamestnanie v Únii, a to 
tak, že finančné prostriedky investuje hlavne, avšak nie výlučne, do chudobnejších 
regiónov.

Politika súdržnosti je hlavným zdrojom investícií EÚ vynakladaných na stratégiu 
Európa 2020 a významne prispieva k rastu a prosperite. Vďaka pevnej zásade 
partnerstva a decentralizovanému systému vykonávania má politika súdržnosti 
veľký potenciál z hľadiska podpory začlenenia uvedenej stratégie do rozhodnutí 
o politikách a financovaní na regionálnej a miestnej úrovni. Zapojením všetkých 
regiónov táto politika pomáha mobilizovať regionálnych a miestnych aktérov, 
a tým zabezpečuje širšiu podporu cieľov a úloh v rámci priorít EÚ, čo je predpo-
kladom ich úspešného uskutočňovania. 
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CCCTB je prvým spoločným súborom pravidiel EÚ na výpočet základu dane 
z príjmov právnických osôb, pokiaľ ide o podniky pôsobiace na vnútornom trhu. 
Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú vstúpiť do systému, budú vypočítavať svoje zdani-
teľné zisky podľa týchto pravidiel. Tento systém nebude povinný: spoločnosti sa 
budú môcť rozhodnúť, či si systém zvolia alebo nie. Pre cezhraničné firmy to 
takisto znamená, že budú môcť podávať len jedno konsolidované daňové priznanie 
za celú svoju činnosť v EÚ, jednému daňovému orgánu.
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otvorený a spravodlivý vnútorný trh

Jednotný trh je hlavnou hnacou silou hospodárstva Európskej únie. Jeho 
ďalší rozvoj je nevyhnutný v záujme riešenia súčasnej hospodárskej krízy, 
ale aj v záujme ďalšieho zabezpečenia rastu a tvorby pracovných miest. 
Rozvojový potenciál jednotného trhu sa zatiaľ nevyužil naplno, a to aj 
napriek pokroku dosiahnutému od jeho vytvorenia v roku 1992.

akt o jednotnom trhu

Jednotný trh musí prijať ďalšie kroky na to, aby položil základy nového, ekologic-
kejšieho a inkluzívnejšieho rastu a Akt o jednotnom trhu (33), ktorý v apríli prijala 
Komisia, zahŕňa dvanásť kľúčových opatrení na oživenie a obnovenie jednotného 
trhu. 

Jednotný trh v praxi

Medzi týchto dvanásť hybných síl rastu, konkurencieschopnosti a sociálneho 
pokroku patrí mobilita pracovníkov, financovanie MSP, ochrana spotrebiteľov, ako 
aj digitálny obsah, zdaňovanie a transeurópske siete. Ich cieľom je uľahčiť život 
všetkým hráčom na trhu: podnikom, občanom, spotrebiteľom aj pracovníkom. 
Komisia navrhla, aby Únia do konca roku 2012 prijala pre každú hybnú silu jedno 
kľúčové opatrenie. Rada výslovne podporila Akt o jednotnom trhu a prijala závery (34), 
v ktorých podporila 12 prioritných opatrení predložených Komisiou a zaviazala sa 
ich prijať do konca roku 2012. Komisia okrem toho uskutoční množstvo paralel-
ných iniciatív v oblasti politík, ktoré sú tiež stanovené v Akte o jednotnom trhu. 
hlavnou prioritou však bude realizovať uvedených dvanásť kľúčových opatrení do 
konca roka 2012.
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najdôležitejšie návrhy z Aktu o jednotnom trhu sa opisujú v celej tejto kapitole. 
V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad kľúčových opatrení.

Kľúčové opatrenia Dátum návrhu Cieľ

Právny predpis na zmenu a doplnenie 
smernice o zdaňovaní energií

13. apríla 2011 Cieľom nových pravidiel je reštrukturalizácia spôsobu zdaňovania energetických produktov 
v záujme odstránenia súčasných nerovností a zohľadnenie emisií Co2 a energetického 
obsahu týchto produktov.

právne predpisy, ktorými sa stanovuje 
patent s jednotným účinkom v eú

13. apríla 2011 držitelia európskych patentov budú po prijatí tohto právneho predpisu môcť na európskom 
patentovom úrade požiadať o ochranu patentov s jednotným účinkom na území 25 člen-
ských štátov. tým sa radikálne znížia náklady na patenty v európe, a to až o 80    %.

revízia právneho predpisu o systéme 
európskych noriem

1. júna 2011 v záujme posilnenia systému tvorby noriem v európe a realizácie záväzkov v rámci hlav-
ných iniciatív stratégie európa 2020.

Usmernenia pre TENS + právne predpisy 
o energetickej infraštruktúre

19. októbra 2011 európska komisia predložila návrh nariadenia o „usmerneniach pre transeurópsku energe-
tickú infraštruktúru“. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť, aby boli strategické energetické 
siete a zásobníky dokončené do roku 2020. 

komisia prijala balík dokumentov pre novú politiku dopravnej infraštruktúry. tento balík 
zahŕňa návrh revízie usmernení pre ten-t a návrh týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy.

balík opatrení na podporu podnikania 
a zodpovedných podnikov 

25. októbra 2011 akčný plán iniciatívy sociálneho podnikania pomôže tomuto vzmáhajúcemu sa sektoru 
realizovať zatiaľ nevyužitý potenciál. dopĺňa ho ambiciózna stratégia sociálnej zodpoved-
nosti podnikov zameraná na prehĺbenie dôvery zákazníkov a skvalitnenie prínosu podnikov 
k blahobytu spoločnosti. 

nové opatrenia na stimulovanie 
financovania pre sociálne podniky

7. decembra 2011 zavedie sa nové označenie „európske fondy sociálneho podnikania“, aby investori mohli 
ľahko identifikovať fondy zamerané na investovanie do európskych sociálnych podnikov.

zjednodušenie smernice o účtovných 
štandardoch

25. októbra 2011 komisia navrhla zmeniť a doplniť smernice o účtovníctve so zámerom znížiť administratívne 
zaťaženie pre malé podniky. ak by sa zjednodušilo zostavovanie účtovnej závierky, bola by 
táto závierka väčšmi porovnateľná, jednoznačnejšia a ľahšie pochopiteľná. možné úspory 
nákladov pre msp sa odhadujú na 1,7 miliardy eur ročne.

právne predpisy o alternatívnom riešení 
sporov

29. novembra 2011 európska komisia prijala tento balík legislatívnych návrhov s cieľom zabezpečiť, aby všetci 
spotrebitelia v eú mohli vyriešiť svoje problémy jednoduchým, rýchlym a nenákladným 
spôsobom bez toho, aby sa museli obrátiť na súd. komisia chce pre spotrebiteľov nakupu-
júcich cez internet z inej krajiny eú vytvoriť internetovú platformu s pôsobnosťou pre celú 
eú, ktorá by spotrebiteľom a podnikom poskytla jedno miesto vstupu na riešenie zmluvných 
sporov.

legislatívna iniciatíva uľahčujúca prístup 
k rizikovému kapitálu v európe 

7. decembra 2011 komisia predložila stratégiu na podporu lepšieho prístupu msp k financovaniu prostredníctvom 
akčného plánu eú, ktorý zahŕňa zvýšenie finančnej podpory z rozpočtu eú a z európskej 
investičnej banky, ako aj prostredníctvom návrhu nariadenia stanovujúceho jednotné pra-
vidlá týkajúce sa uvádzania fondov rizikového kapitálu na trh.

modernizácia právnych predpisov 
o uznávaní odborných kvalifikácií

19. decembra 2011 zjednodušenie pravidiel mobility odborníkov v rámci eú prostredníctvom európskeho profe-
sijného preukazu pre všetky zainteresované povolania by umožnilo ľahšie a rýchlejšie 
uznávanie kvalifikácií. v návrhu sa tiež objasňuje rámec pre spotrebiteľov tým, že sa členské 
štáty vyzývajú, aby preskúmali rámec svojich regulovaných povolaní, a tým, že sa budú 
riešiť obavy verejnosti týkajúce sa jazykových zručností a absencie účinných výstražných 
mechanizmov v prípade porušenia povinností pri výkone povolania, a to najmä v sektore 
zdravotníctva.

revízia právneho rámca pre verejné 
obstarávanie 

20. decembra 2011 revízia smerníc o verejnom obstarávaní je súčasťou celkového programu zameraného na 
dôkladnú modernizáciu verejných zákaziek v európskej únii. tento program zahŕňa aj 
smernicu o koncesiách.

právne predpisy o elektronickom overovaní 
totožnosti a revízia smernice 
o elektronickom podpise 

2012 európa potrebuje právne predpisy, ktorými sa zabezpečí vzájomné uznávanie elektronickej 
identifikácie a elektronického overovania totožnosti na celom jej území, a revíziu smernice 
o elektronickom podpise s cieľom umožniť bezpečnú a ničím neobmedzenú elektronickú 
interakciu.

právne predpisy týkajúce sa smernice 
o vysielaní pracovníkov a objasnenie, 
ako uplatňovať základné sociálne práva 

2012 Cieľom je posilniť sociálnu súdržnosť prostredníctvom objasnenia spôsobu uplatňovania 
základných sociálnych práv a právneho rámca pre služby všeobecného hospodárskeho 
záujmu.
to sa dosiahne prostredníctvom objasnenia pravidiel pre pracovníkov vyslaných do iného 
členského štátu; uznaním hodnoty služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a, v širšom 
rozmere, pojmu verejná služba v práve eú. 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/revision-t_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/connecting_en.htm
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Fórum o jednotnom trhu 

Prvé fórum o jednotnom trhu sa konalo v októbri v poľskom Krakove. Zúčastnilo 
sa na ňom okolo 1 200 občanov, podnikov, spotrebiteľov, zástupcov členských 
štátov (aj na regionálnej a miestnej úrovni), parlamentov jednotlivých štátov, 
zainteresovaných strán, novinárov a európskych inštitúcií. Všetci účastníci boli 
vyzvaní, aby sa podelili o svoje skúsenosti a nápady, pokiaľ ide o fungovanie 
jednotného trhu. Viac informácií je k dispozícii na stránke: http://ec.europa.eu/
internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en.htm.

Krakovské fórum sa začalo v pondelok 3. októbra predstavením piatich víťazných 
skutočných príbehov občanov a podnikov. Cieľom týchto príbehov, ktoré boli 
vybrané v rámci celoeurópskej súťaže „Povedzte nám svoj príbeh“, bolo upozorniť 
na výzvy, ktorým čelia občania a podniky na jednotnom trhu Európskej únie. 

presadzovanie transparentnosti na jednotnom trhu

Zmeny existujúcej smernice o transparentnosti boli navrhnuté 25. októbra 
2010 (35). Táto smernica obsahuje nedostatok, pokiaľ ide o oznamovaciu povin-
nosť: súčasné pravidlá zverejňovania informácií stanovené v smernici sa nevzťa-
hujú na držbu určitých druhov finančných nástrojov, ktoré možno použiť na 
získanie majetkového podielu v spoločnostiach kótovaných na burze bez toho, aby 
skutočne došlo k nadobudnutiu akcií. To môže viesť k skrytému získavaniu 
podielov v kótovaných spoločnostiach. Bolo zaznamenaných viacero príkladov 
takéhoto správania, ako napríklad nedávny prípad spoločností lVMh/hermès. 
Spoločnosť louis Vuitton Moët hennessy („lVMh“) v októbri 2010 oznámila, že 
využitím akciových swapov vysporiadaných v hotovosti (cash-settled equity 
swaps) nadobudla 17,1 % podiel v spoločnosti hermès International za cenu 
údajne nižšiu o 50 %, a to bez toho, aby predtým oznámila, že takéto nástroje 
vlastní. V dôsledku toho lVhM získala značný podiel v spoločnosti hermès bez 
toho, aby si toho táto spoločnosť alebo trh boli vedomí. Tým vznikla informačná 
asymetria, v dôsledku ktorej mohla byť trhová hodnota podkladových akcií 
spoločnosti hermès nesprávne stanovená. 

obnova hospodárstva za podpory malých 
a stredných podnikov (msp)

V správe o výkone MSP za rok 2010, ktorá bola zverejnená v októbri 2011, sa 
uvádza, že MSP sa postupne zotavujú z recesie rokov 2008/2009. Počet MSP v EÚ 
zostal na úrovni z roku 2009 s celkovým počtom 20,8 milióna. Celková hrubá 
pridaná hodnota MSP sa po 6,4 % poklese v roku 2009 zvýšila v roku 2010 
o 3,4 % (a o ďalších odhadovaných 3,7 % v roku 2011). Prudký pokles počtu 
zamestnancov, ktorý sa začal v roku 2009 (– 2,7 %), sa teda v roku 2010 spomalil 
na – 0,9 %. 

Vo februári 2011 Komisia predstavila prepracovanú iniciatívu „Small Business Act 
(SBA)“ (36) s cieľom zohľadniť najnovší hospodársky vývoj, zosúladiť SBA s priori-
tami stratégie Európa 2020 a neustále zlepšovať podnikateľské prostredie pre 
MSP. V rámci preskúmania sa navrhli ďalšie opatrenia v niekoľkých prioritných 
oblastiach: lepší prístup k financovaniu v záujme investícií a rastu, inteligentná 
regulácia, aby sa MSP mohli sústrediť na svoju hlavnú náplň podnikania, plné 
využitie jednotného trhu a pomoc MSP pri riešení výziev spojených s globalizáciou 
a zmenami klímy. 

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/simfo_2011/index_en.htm
http://www.tellusyourstory.eu/
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Ďalší pokrok dosiahnutý v roku 2011: 

 � V rámci SBA sa doteraz poskytlo financovanie pre viac ako 110 000 MSP, 
pričom sa plánuje, že osobitné systémy záruk za úvery pre MSP a systémy 
rizikového kapitálu do roku 2012 využije 200 000 podnikov. 

 � V máji 2011 vznikla nová sieť splnomocnencov členských štátov pre MSP. Títo 
zástancovia MSP budú kontrolovať, či sa právne predpisy EÚ týkajúce sa MSP 
uplatňujú správne, a zabezpečovať, aby boli politiky na celoštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni ústretové voči podnikom. Súčasťou programu na zníženie 
administratívneho zaťaženia a nákladov je tiež zjednodušenie účtovných pravi-
diel pre MSP. V tejto súvislosti je prvoradým cieľom návrhu Komisie zjednodušiť 
vypracovávanie účtovnej závierky pre malé podniky. 

zvýšenie rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky 
v európe 
Rizikový kapitál predstavuje významný zdroj financovania pre inovatívne malé 
a stredné podniky (MSP), a to najmä tie, ktoré začínajú vyvíjať svoju činnosť. 
napriek tomu, že fondy rizikového kapitálu prinášajú spoločnostiam výhodu 
kapitálového financovania, naďalej sa nevyužívajú v dostatočnej miere a cezhra-
ničná aktivita v tomto sektore je nízka. V dôsledku toho sú mladé a inovatívne 
spoločnosti naďalej závislé od krátkodobých bankových úverov. V kontexte 
súčasnej krízy sa však ukazuje, že takéto úvery je ťažké získať. V záujme nápravy 
tohto stavu Komisia navrhla nariadenie o jednotných pravidlách vzťahujúcich sa 
na uvádzanie fondov rizikového kapitálu na trh. Uplatňuje sa jednoduchý prístup: 
po splnení jednotných pravidiel stanovených v návrhu budú môcť všetci správ-
covia fondov rizikového kapitálu získavať kapitál v rámci EÚ pod označením 
„európsky fond rizikového kapitálu“. Zavedením jednotného súboru pravidiel by sa 
mali fondy rizikového kapitálu stať väčšími a diverzifikovanejšími, zatiaľ čo MSP 
by mali mať väčšiu konkurenčnú výhodu na celosvetovom trhu.

V prvom plnom roku fungovania európskeho nástroja mikrofinancovania Progress 
v oblasti zamestnanosti a sociálneho začlenenia poskytlo mikropôžičky s podporou 
tohto nástroja 14 poskytovateľov mikropôžičiek. očakáva sa, že tento nástroj 
prinesie v Únii v najbližších ôsmich rokoch mikropôžičky v celkovej hodnote 
500 miliónov EUR.

na začiatku decembra Komisia navrhla osobitnú podporu pre malé podniky 
s využitím štrukturálnych fondov. Toto opatrenie má v čase, keď sa podniky stre-
távajú s ťažkosťami pri získavaní úverov, mimoriadny význam. Suma vo výške až 
5 miliárd EUR sa môže použiť na pritiahnutie ďalších finančných prostriedkov zo 
súkromných zdrojov (37). 

podpora msp do roku 2020
Podpora prístupu k financovaniu a podnecovanie podnikateľskej kultúry vrátane 
zakladania nových podnikov sú hlavnými cieľmi nového programu finančnej 
podpory, ktorý Európska komisia navrhla na konci roka 2011 (38).

Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov je so 
svojím rozpočtom vo výške 2,5 miliardy EUR vyčleneným na roky 2014 – 2020 
zameraný hlavne na podnikateľov, predovšetkým na malé a stredné podniky, 
občanov, ktorí by sa radi stali samostatne zárobkovo činnými, a orgány členských 
štátov, ktorým sa poskytne väčšia pomoc pri úsilí o vypracovanie a uskutočnenie 
účinnej reformy ich politiky. 

návrh na podporu msp na trhoch mimo Eú
len 13 % MSP so sídlom v EÚ v súčasnosti pôsobí na medzinárodnej úrovni mimo EÚ 
prostredníctvom obchodu, investícií, externého zabezpečovania zdrojov alebo iných 
foriem spolupráce so zahraničnými partnermi. Podniky z EÚ čelia na trhoch mimo EÚ 
mnohým výzvam, od prístupu k základným informáciám o trhu po hlbšie otázky, ako 
je prispôsobenie sa novým technickým predpisom a normám, riadenie transferu 
technológií a ochrana práv duševného vlastníctva. S cieľom riešiť tieto výzvy Komisia 
zostavila na konci roku 2011 návrhy (39) zamerané na vytváranie nového partnerstva 
medzi MSP a podnikmi z celého sveta s názvom „Malý podnik, veľký svet“. 

týžDeň malých a streDných poDniKov 2011 
komisia koordinovala týždeň msp, ktorý sa uskutočnil 

3. až 9. októbra a ktorého cieľom bolo podporiť msp 
a propagovať podnikanie. v celej únii sa konalo viac ako 

1 250 podujatí.

Únia podporuje 
podnikateľskú kultúru a 
konkurencieschopnosť v 

MSP.
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boj proti kartelom a ďalším protisúťažným 
postupom na jednotnom trhu

V roku 2011 Komisia naďalej bojovala proti protisúťažnému správaniu s cieľom 
zaistiť, aby nedochádzalo k narušovaniu hospodárskej súťaže na jednotnom trhu 
a aby sa firmy neuchyľovali k protisúťažným postupom, ktoré by poškodzovali 
spotrebiteľov tým, že budú umelo zvyšovať ceny alebo zužovať možnosti výberu. 
Komisia uložila pokuty viacerým veľkým kartelom na trhoch, ku ktorým majú spo- 
trebitelia blízko, ako napr. na trhu so saponátmi, banánmi, chladiacimi kompresormi 
a obrazovými elektrónkami používanými v televízoroch a obrazovkách počítačov. Boj 
proti kartelovým dohodám je a naďalej zostane prioritou Komisie. Komisia odhaduje, 
že okrem uložených pokút, ktoré v konečnom dôsledku putujú do rozpočtu EÚ, 
jej opatrenia proti kartelovým dohodám usporia zákazníkom každý rok miliardy eur. 

Komisia bola pri obhajovaní svojich rozhodnutí voči protisúťažným postupom pred 
európskymi súdmi vo všeobecnosti úspešná. V značne medializovanom prípade 
týkajúcom sa využívania satelitných dekodérov z jedného členského štátu v inom 
členskom štáte Súdny dvor EÚ rozhodol, že dohody, ktorými sa zachováva rozdelenie 
národných trhov, môžu byť v rozpore s cieľom zmluvy, ktorým je dosiahnutie integ-
rácie týchto trhov, a musia sa považovať za obmedzovanie hospodárskej súťaže. 

európska komisia zabezpečuje ochranu spravodlivej súťaže 
na jednotnom trhu

kartelová dohoda týkajúca sa pracích práškov
Európska komisia uložila 13. apríla spoločnostiam Procter & Gamble 
a Unilever pokutu v celkovej výške 315,2 milióna EUR za to, že spolu so 
spoločnosťou henkel mali kartelovú dohodu na trhu s práškovými pracími 
prostriedkami určenými pre domácnosť v ôsmich krajinách Európskej únie. 
Pokuta uložená týmto dvom spoločnostiam bola znížená o 10 % vzhľadom 
na to, že spoločnosti priznali predmetné skutočnosti a umožnili rýchle ukon-
čenie prešetrovania. Spoločnosť henkel získala imunitu, pretože o kartelovej 
dohode informovala Komisiu. Tieto tri spoločnosti sú vedúcimi výrobcami 
pracieho prášku v Európe. Cieľom tejto kartelovej dohody bolo stabilizovať 
postavenie spoločností na trhu a koordinovať ceny v rozpore s právnymi 
predpismi EÚ a EhP týkajúcimi sa hospodárskej súťaže (článok 101 Zmluvy 
o EÚ a článok 53 Dohody o EhP). 

kartelová dohoda týkajúca sa banánov
Komisia dospela v októbri k záveru, že skupiny Chiquita a Pacific Fruit, ktoré 
sú dvomi hlavnými dovozcami a predajcami banánov v EÚ, uplatňovali období 
od júla 2004 do apríla 2005 v južnej Európe protiprávnu kartelovú dohodu 
o spoločnom postupe pri stanovovaní cien. Počas tohto obdobia v týždňových 
odstupoch stanovovali predajné ceny a vymieňali si informácie o cenách svojich 
značiek. Svojím konaním priamo poškodili spotrebiteľov v krajinách ako 
Taliansko, Portugalsko a Grécko. Spoločnosť Pacific Fruit dostala pokutu vo 
výške 8 919 000 EUR, no spoločnosť Chiquita sa pokutám vyhla, keďže Komisii 
poskytla užitočné informácie o kartelovej dohode. Išlo už o druhé rozhodnutie 
o kartelovej dohode v sektore banánov, ktoré prijala Komisia. Prvé rozhodnutie 
sa týkalo nemecka a siedmich ďalších štátov EÚ zo severnej Európy. 

prípad telepolska
Komisia osobitne dbá na zabezpečenie toho, aby protisúťažné správanie 
nebolo prekážkou inovácií a rastu v kľúčových sektoroch hospodárstva, ako 
sú telekomunikačné trhy. Telekomunikačnému operátorovi Telekomunikacja 
Polska S.A. uložila za zneužívanie dominantného postavenia v Poľsku pokutu 
vo výške 127 554 194 EUR. Poľsko má jednu z najnižších mier pokrytia širo-
kopásmovým pripojením v Európe a uvedený operátor úmyselne zneužíval 
svoje dominantné postavenie tým, že v rokoch 2005 až 2009 obmedzoval 
hospodársku súťaž na trhoch so širokopásmovým pripojením a kládol 
prekážky alternatívnym operátorom. V dôsledku toho mohli spotrebitelia 
využívať len nízku rýchlosť pripojenia a mesačné poplatky za inzerované 
Mbit/s boli oveľa vyššie ako v iných členských štátoch.

Joaquín Almunia, 
podpredseda Komisie 
zodpovedný za 
hospodársku súťaž, 
uplatňuje prísnu politiku 
voči kartelom a správaniu 
spoločností, ktoré narúša 
hospodársku súťaž 
na jednotnom trhu.
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súdny dvor dohliada na spravodlivosť vnútorného trhu

Súd rozhodol, že španielske právne predpisy, na základe ktorých je otvorenie 
novej veľkej maloobchodnej prevádzky podmienené ekonomickými faktormi, 
ako je jeho dosah na existujúci maloobchod alebo podiel príslušného subjektu 
na trhu, je v rozpore s ustanoveniami zmluvy upravujúcimi slobodu usadenia 
sa (40). 

Súdny dvor Európskej únie 
vykonáva dohľad nad 

pravidlami vnútorného 
trhu.

Pokiaľ ide o vysielanie, Súdny dvor sa domnieva, že systém licencií na vysie-
lanie futbalových zápasov, ktorý priznáva vysielateľom územnú exkluzivitu 
pre jednotlivý členský štát a ktorý televíznym divákom zakazuje sledovať 
toto vysielanie s dekóderovou kartou v inom členskom štáte, je v rozpore 
s právnymi predpismi EÚ (41). Všeobecný súd tiež rozhodol, že členský štát 
môže za určitých okolností zakázať výlučné vysielanie všetkých futbalových 
zápasov Svetového pohára a Majstrovstiev Európy vo futbale na platených 
televíznych kanáloch, aby umožnil širokej verejnosti sledovať tieto podu-
jatia na bezplatných televíznych kanáloch (42). Súdny dvor sa domnieval, že 
skutočnosť, že neprebehla platba neznamená, že možno vylúčiť zámer usku-
točniť skrytú reklamu (43).

Pokiaľ ide o slobodné povolania, Súdny dvor rozhodol, že členské štáty 
nesmú vyhradiť prístup k povolaniu notára pre vlastných štátnych prísluš-
níkov (44). na druhej strane však Súd rozhodol, že talianske právne predpisy, 
ktorými sa stanovujú maximálne sadzby odmien pre advokátov, sú v súlade 
so základnými slobodami vnútorného trhu (45). Súd sa domnieval, že fran-
cúzske právne predpisy nesmú úplne zakazovať získavanie klientov zo strany 
účtovných znalcov, keďže to by bolo v rozpore so smernicou 2006/123/ES 
o službách na vnútornom trhu (46). 

V oblasti hospodárskej súťaže Súd okrem iného rozhodol, že konštatovať, že 
nedošlo k zneužitiu na vnútornom trhu EÚ, môže len Komisia (47). Súd tiež 
potvrdil, že talianske subvencie pre nákup pozemných digitálnych dekodérov 
v priebehu rokov 2004 a 2005 predstavujú štátnu pomoc, ktorá je nezluči-
teľná so spoločným trhom (48).
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spravodlivosť v záujme zabezpečenia rastu 
na jednotnom trhu

Jedným z kľúčových cieľov Európskej únie je zabezpečiť pre svojich občanov 
európsky priestor spravodlivosti bez vnútorných hraníc. Európsky priestor spra-
vodlivosti uľahčí cezhraničné podnikanie, posilní jednotný trh a podnieti hospo-
dársky rast. Komisia pracuje na ujasnení právneho rámca, v rámci ktorého podniky 
v EÚ pôsobia. okrem toho sa podieľala na monitorovaní reforiem súdnictva 
v Grécku a Portugalsku. 

spoločné európske kúpne právo
V októbri Komisia predložila návrh predpisu o voliteľnom spoločnom európskom 
kúpnom práve (49) s cieľom pomôcť odstrániť prekážky cezhraničného obchodu 
a poskytnúť spotrebiteľom väčší výber a vyššiu úroveň ochrany. V dôsledku exis-
tujúcich rozdielov medzi režimami kúpno-predajných zmlúv v členských štátoch 
je predaj do zahraničia zložitý a nákladný, a to najmä pre malé firmy. obchodníci, 
ktorých od uskutočňovania cezhraničných transakcií odrádzajú prekážky súvisiace 
so zmluvným právom, tak prichádzajú každoročne o minimálne 26 miliárd EUR, 
ktoré by mohli získať cezhraničným obchodovaním vo vnútri EÚ. Súčasný stav 
však poškodzuje aj 500 miliónov európskych spotrebiteľov, ktorí majú menší 
výber a nemôžu nakupovať za nižšie ceny, pretože len málo firiem ponúka svoj 
tovar a služby aj do zahraničia; platí to predovšetkým pre zákazníkov odkázaných 
na menšie vnútroštátne trhy. 

navrhované spoločné európske kúpne právo je zamerané na uľahčenie obchodo-
vania prostredníctvom jednotného súboru pravidiel, ktorý bude dostupný na účely 
uzatvárania cezhraničných kúpno-predajných zmlúv vo všetkých členských štátoch. 
Ak budú obchodníci svoje produkty ponúkať na základe spoločného európskeho 
kúpneho práva, spotrebitelia si budú môcť zvoliť uzatvorenie jednoduchej a zrozu-
miteľnej európskej zmluvy s vysokou úrovňou ochrany. 

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok
Približne jeden milión malých podnikov čelí problémom súvisiacim s cezhranič-
nými pohľadávkami, pričom ročne sa zbytočne odpíšu pohľadávky až vo výške 
600 miliónov EUR, pretože podniky sa obávajú drahých a komplikovaných súdnych 
sporov v zahraničí. nariadením (50), ktoré Komisia navrhla v júli 2011, by sa 
zaviedol nový európsky príkaz na zablokovanie účtov. Veriteľom by umožnil zablo-
kovať dlžnú sumu na účte dlžníka. Veriteľ by mohol tento príkaz využiť ako 
 alternatívu k vnútroštátnemu príkazu. Európsky príkaz by sa vydával bez pred-
chádzajúceho vypočutia dlžníka, čo by umožnilo tzv. efekt prekvapenia. Banky by 
boli povinné príkaz okamžite vykonať, a to zablokovaním danej sumy. Dlžníka by 
bolo potrebné informovať ihneď po tom, ako opatrenie nadobudne účinnosť, aby 
si mohol pripraviť obhajobu. 
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spoločná poľnohospodárska politika a európska 
politika v oblasti rybného hospodárstva

spoločná poľnohospodárska politika (spp) v akcii v roku 2011 – 
Európska komisia navrhuje nové partnerstvo medzi Európou 
a poľnohospodármi
Poľnohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu v európskom hospodárstve a jeho 
rôznorodosť poskytuje obraz o samotnej Únii. Približne 84 % územia Únie sa 
využíva na poľnohospodárske a lesnícke účely. 

SPP sa postupom času vyvíjala. Uskutočnilo sa niekoľko veľkých reforiem s cieľom 
presunúť sa od podpory trhu k podpore produkcie, a následne k podpore produ-
centov, pričom v súčasnosti Európska únia pripravuje novú reformu s cieľom 
zvýšiť nielen hospodársku konkurencieschopnosť poľnohospodárskej a vidieckej 
Európy, ale aj jej udržateľnosť v dlhodobom horizonte.

základný kameň vnútorného trhu
SPP potvrdila svoju hodnotu, keď zabezpečila fungovanie jednotného trhu 
v odvetví poľnohospodárstva a potravinárstva a zároveň uplatnila dohodnuté 
spoločné európske normy, ako napr. v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých 
životných podmienok zvierat, v kontexte stupňujúceho sa konkurenčného tlaku. 
Pomáha rozvíjať konkurencieschopné európske poľnohospodárstvo, vyvážené 
z environmentálneho a územného hľadiska, čo pozitívne prispieva ku konkuren-
cieschopnosti potravinového dodávateľského reťazca a obchodu s potravinami 
v EÚ a posilňuje súdržnosť vidieckych oblastí prostredníctvom podpory iniciatív, 
ktoré napomáhajú ich hospodárskemu a sociálnemu rastu.

Európska komisia otvorila 14. júla 2011 diskusiu o budúcej podobe podporných 
a informačných systémov pre poľnohospodárske produkty EÚ. Uverejnením 
zelenej knihy k uvedeným otázkam Komisia hľadá spôsob, ako vypracovať ciele-
nejšiu a ambicióznejšiu stratégiu do budúcnosti, prostredníctvom ktorej bude 
spotrebiteľom v EÚ i mimo nej väčšmi známa kvalita, tradície a pridaná hodnota 
európskych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. 

V zelenej knihe sa nastoľuje celý rad rôznorodých otázok a všetky zainteresované 
strany, t. j. spotrebitelia, producenti, distribútori i oficiálne orgány, sa vyzývajú, 
aby predložili svoje pripomienky a návrhy. na základe týchto reakcií Komisia 
vypracuje návrh oznámenia určeného na zverejnenie v roku 2012, ktorý by mal 
následne viesť k legislatívnym návrhom.

posilnenie životaschopnosti vidieckej Európy
Popri výnimočných krízových opatreniach, ako napr. pomoc na súkromné sklado-
vanie bravčového mäsa v januári 2011 alebo núdzová pomoc pre producentov 
zeleniny v júli 2011, predstavuje kombinácia nástrojov SPP, či už nástrojov 
s pokrytím celej EÚ alebo cielených opatrení politiky v oblasti rozvoja vidieka, 
významný príspevok k väčšej súdržnosti a solidarite medzi členskými štátmi 
a regiónmi a pomáha uvoľňovať potenciál životaschopnosti poľnohospodárstva 
a vidieckych oblastí v celej EÚ, a to z hľadiska hospodárstva, životného prostredia 
aj spoločnosti.

Komisár pre 
poľnohospodárstvo 

a rozvoj vidieka Dacian 
Cioloş na farme blízko 

belgického Braine-l‘Alleud
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nová spp pre stratégiu Európa 2020 
Päťdesiat rokov po vytvorení SPP sa táto politika aj naďalej rozvíja. Zastrešujúcim 
cieľom budúcej SPP by mala byť udržateľná konkurencieschopnosť v záujme 
dosiahnutia ekonomicky životaschopného odvetvia potravinárskej výroby 
a súčasného zabezpečenia udržateľného hospodárenia s prírodnými zemskými 
zdrojmi EÚ.

V budúcej SPP by sa malo zohľadniť, že táto politika má vplyv na viac ako polovicu 
územia EÚ a na všetkých spotrebiteľov v EÚ, a takisto aj to, že má strategický 
význam z hľadiska potravinovej bezpečnosti a ochrany potravín, životného pro- 
stredia, zmien klímy a územnej rovnováhy. Týmto spôsobom by sa zároveň zaistilo 
posilnenie prínosu SPP k napĺňaniu stratégie Európa 2020 prostredníctvom inte-
ligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. 

nové partnerstvo medzi Európou a jej poľnohospodármi
na základe tohto prístupu a rozsiahlych konzultácií so všetkými zainteresovanými 
aktérmi, od farmárov až po spotrebiteľov, Európska komisia v októbri 2011 
navrhla reformu SPP na obdobie po roku 2013 (51). Povaha navrhovanej reformy 
zahŕňa zavedenie novej rovnováhy prostredníctvom skutočného partnerstva 
medzi spoločnosťou ako celkom, ktorá ponúka finančné prostriedky prostredníc-
tvom verejnej politiky, a poľnohospodármi, ktorí produkujú potraviny, ktoré 
konzumujeme, udržiavajú vidiecke oblasti pri živote, a zároveň ochraňujú ekosys-
témy. hlavné ciele tejto reformy sú: 

 � zabezpečiť, aby konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva zaručo-
vala našu potravinovú bezpečnosť; 

 � položiť základy dlhodobej konkurencieschopnosti, ktorá je udržateľná 
z hľadiska životného prostredia aj hospodárstva; 

 � udržiavať vidiecke hospodárstvo pri živote a

 � zjednodušiť SPP.

Desať hlavných bodov navrhovanej reformy spp: 

1. lepšie cielená podpora príjmu v záujme podnietenia rastu a zamestna-
nosti;

2. súbor nástrojov na vyrovnanie sa s krízou väčšmi prispôsobený potrebám;
3. „zelené platby“ na zachovanie dlhodobej produktivity a ochranu eko - 

systémov; 
4. dodatočné investície do výskumu a inovácií; 
5. konkurencieschopnejší a vyváženejší potravinový reťazec; 
6. podpora agro-environmentálnych iniciatív; 
7. pomoc na začatie činnosti pre mladých poľnohospodárov; 
8. stimulovanie zamestnanosti a podnikania na vidieku; 
9. lepšie zohľadňovanie zraniteľných oblastí;
10. jednoduchšia a účinnejšia SPP.

Návrhy v oblasti 
poľnohospodárstva: nové 
partnerstvo medzi Európou 
a farmármi.

©
 D

ig
ita

l V
is

io
n/

G
et

ty
 Im

ag
es



54 V š E o B E C n á  S P R á V A  2 0 1 1  —  2 .  K A P I T o l A

Európska politika v oblasti rybného hospodárstva 
Spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva bola prijatá v roku 1982 
a odvtedy prešla mnohými zmenami. Pôvodný súbor nástrojov na zachovanie 
tradičných spôsobov rybolovu a na zmiernenie napätia medzi niekoľkými štátmi 
sa časom zmenil na komplexný právny a vedecký rámec, ktorého hlavným cieľom 
je ochrana kľúčových prírodných zdrojov. Túto politiku je opäť potrebné refor-
movať. okrem toho existuje nová námorná politika, ktorá sa usiluje integrovaným 
spôsobom reagovať na všetky výzvy, ktorým dnes čelia európske moria: od 
znečistenia po ochranu životného prostredia, od rozvoja pobreží po tvorbu pracov-
ných miest, od hraničných kontrol po dohľad. 

spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva (srp) – 
naliehavá potreba reformy
SRP si naliehavo vyžaduje reformu. Plavidlá lovia viac rýb, ako je počet, ktorý sa 
dokáže bezpečne obnoviť, čím vyčerpávajú populácie jednotlivých rýb a ohrozujú 
morský ekosystém. V súčasnosti dochádza k nadmernému výlovu v prípade troch 
zo štyroch populácií rýb: 82 % populácií rýb v Stredozemnom mori a 63 % popu-
lácií rýb v Atlantickom oceáne. Súčasný systém teda neprispieva k udržateľnosti.

Postupovať ďalej bez zmien nie je reálne možné. Z modelových testov vyplynulo, 
že pokiaľ by sa reforma nerealizovala, bolo by v roku 2022 na udržateľnej úrovni 
len 8 zo 136 populácií rýb. Inými slovami, pokiaľ sa neuskutočnia štrukturálne 
zmeny spôsobu, akým sa postupuje v súčasnosti, postupne bude ubúdať jedna 
populácia rýb za druhou. 

reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva
V návrhoch Komisie sa stanovuje zásadná zmena riadenia rybného hospodárstva 
v Európe (52). Tieto plány zabezpečia do budúcnosti populácie rýb aj živobytie 
rybárom a zároveň sa vďaka nim ukončí nadmerný výlov a úbytok populácií rýb. 
Reformou sa zavedie decentralizovaný prístup k riadeniu rybného hospodárstva 
založený na vedeckých poznatkoch, ktorý sa zameria na jednotlivé regióny 
a moria, a lepšie normy správy v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni prostred-
níctvom dohôd o udržateľnom rybnom hospodárstve. 

Udržateľnosť a dlhodobé riešenia sú kľúčovými bodmi návrhov, ktoré Komisia 
predložila Európskemu parlamentu a návrhov Rady, ktoré obsahujú tieto prvky: 

 � V súlade s medzinárodnými záväzkami, ktoré EÚ prijala, musia všetky 
populácie rýb dosiahnuť do roku 2015 udržateľné úrovne (tzv. maximálny 
udržateľný výnos). 

 � Vo všetkých oblastiach rybného hospodárstva sa zavedie ekosystémový 
prístup s dlhodobými plánmi riadenia, ktoré budú založené na tých najlepších 
vedeckých poznatkoch, k akým máme v súčasnosti prístup.

 � Postupne sa odstráni plytvanie zdrojmi potravy a výsledné budúce 
hospodárske straty spôsobené hádzaním nežiaducich rýb späť do mora (tzv. 
odvrhovanie úlovkov). Rybári budú mať povinnosť vyložiť všetky ryby z 
príslušných populácií, ktoré ulovia, na pevninu. 

 � S cieľom zastaviť nadmerný výlov sa stanovia jasné ciele a časové rámce; 
zavedie sa systém individuálnych prevoditeľných rybolovných povolení pre 
rybárske lode s vlečnými sieťami a všetky plavidlá s dĺžkou viac ako 12 metrov; 
podporné opatrenia pre drobný rybolov; lepší zber údajov a stratégie na 
presadzovanie udržateľnej akvakultúry v Európe. 

Komisia okrem toho navrhla finančný nástroj, ktorý bude sprevádzať reformu 
SRP. Tento nový fond – Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo (EFnR) – sa 
bude zameriavať na ľudí, ktorým bude pomáhať vyrovnať sa s reformou rybného 
hospodárstva. Bude sa zameriavať na rybárske spoločenstvá, v ktorých bude 
vytvárať nové pracovné miesta a podporovať rast. Zároveň sa bude zameriavať 
na udržateľnosť, pričom sa bude snažiť zvrátiť nedávny úpadok sektoru rybného 
hospodárstva. EFnR má štyri hlavné piliere: rybárstvo, akvakultúra, udržateľný 
rozvoj rybolovných oblastí a integrovaná námorná politika.

Plagát kampane 
Komisie na podporu 

udržateľného rybolovu.
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kampaň „nulovej tolerancie“ Eú voči nezákonnému rybolovu naberá na sile 
EÚ už naplno sfunkčnila nový systém kontroly rybného hospodárstva, a preto 
bude v prípade nezákonného rybolovu oveľa ťažšie vyhnúť sa sankciám. EÚ prijala 
podrobné pravidlá (53) o tom, ako vykonávať kontroly v rámci celého trhového 
reťazca „od rybárskej siete až po tanier“. 

nový systém zabezpečuje vysledovateľnosť v rámci celého reťazca od chvíle, keď 
sa ryba vyloví, až do momentu, keď sa dostane k spotrebiteľovi. orgány členských 
štátov dokážu odhaliť porušenia predpisov na akomkoľvek mieste trhového reťazca 
a vysledovať ich späť až k vinníkovi. Inšpekcie sa budú vykonávať rovnakým 
spôsobom v celej Európe. Zber údajov a ich krížová kontrola sa budú uskutočňovať 
elektronicky a len čo sa produkt dostane do obchodu, spotrebiteľ bude vedieť, že 
bol vylovený zákonným spôsobom. 

Ak niekto poruší zákon, bude čeliť rovnako prísnym sankciám bez ohľadu na to, 
kde sa nachádza a akej je národnosti. A v prípade, že ho pri nezákonnom rybolove 
prichytia viackrát, vďaka novému bodovému systému stratí povolenie na rybolov. 

Maria Damanakiová, 
komisárka pre námorné 
záležitosti a rybné 
hospodárstvo, po tlačovej 
konferencii týkajúcej 
sa politiky rybného 
hospodárstva 
v budúcnosti, v júli 2011.

podpora námorného hospodárstva v oblasti atlantického oceánu 
nová námorná stratégia pre rast a zamestnanosť v oblasti Atlantického oceánu (54) 
prispieva k stratégii Európa 2020.

Tento región má veľké možnosti z hľadiska veternej energie, energie z vĺn a príli-
vovej energie. Do roku 2020 by sa v oblasti Atlantiku mohlo nachádzať približne 
20 % kapacity európskych veterných elektrární umiestnených na mori. Ťažba na 
morskom dne by mohla prispieť k uspokojeniu časti dopytu EÚ po surovinách. 
Sľubným sektorom je akvakultúra na otvorenom mori, pričom tretina všetkých 
rýb ulovených rybárskou flotilou EÚ sa vykladá v atlantických prístavoch. 

Súčasné opatrenia je potrebné zefektívniť a posilniť prostredníctvom efektívneho 
využívania existujúcich a budúcich finančných prostriedkov EÚ. Komisia preto 
vyzýva zainteresované strany, aby sa zapojili do série pracovných seminárov 
a diskusných skupín pod názvom „Atlantické fórum“ a pomohli navrhnúť konkrétne 
projekty do akčného plánu, ktorý sa bude realizovať v roku 2013. Táto nová 
stratégia sa rozvíja v rámci integrovanej námornej politiky EÚ a nadväzuje na 
podobné stratégie pre Baltské more, Severný ľadový oceán a Stredozemné more.
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rozpočet

Finančné plánovanie Eú a rozpočet v roku 2011

V roku 2011 sa plnil rozpočet EÚ na rok 2011 a rozpočty na rok 2010 a 2009 
prechádzali rôznymi fázami posudzovania a hodnotenia. Kľúčovou činnosťou 
okrem toho bola príprava rozpočtu na rok 2012. okrem každoročného rozpočtového 
postupu sa v tomto roku udiala významná udalosť, konkrétne išlo o predloženie 
nového viacročného plánu v podobe návrhu viacročného finančného rámca na 
roky 2014 až 2020.

plnenie rozpočtu Eú na rok 2011
Rozpočet na rok 2011 odrážal ciele stratégie Európa 2020, ktoré sú zamerané na 
rast a inovácie. Súčasne musel zohľadňovať závažné obmedzenia, ktoré vyplynuli 
z nepriaznivej hospodárskej situácie v mnohých členských štátoch. Tento kompro-
misný prístup priniesol počas roka veľké výzvy spojené s rozpočtovým hospodá-
rením, pretože v záujme správnej a účinnej realizácie programov Európskej únie 
bolo potrebné zabezpečiť primerané úrovne financovania. V priebehu roka 2011 
bolo teda potrebné rozpočet sedemkrát zmeniť a doplniť, pričom pôvodne schvá-
lený rozpočet na rok 2011 sa zvýšil o približne 200 miliónov EUR. 

Janusz Lewandowski, 
komisár pre finančné 

plánovanie a rozpočet, 
predstavuje návrh 

rozpočtu na rok 2012. 

Hodnotenie rozpočtu Eú za rok 2010 a udelenie absolutória 
vo vzťahu k rozpočtu Eú za rok 2009
V roku 2011 sa uskutočnilo hodnotenie predchádzajúcich rozpočtov, čím sa zavŕšil 
cyklus hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami. Európsky parlament udelil 
10. mája 2011 Európskej komisii absolutórium v súvislosti s rozpočtom za rok 
2009. Tým sa skončilo obdobie, počas ktorého obe zložky rozpočtového orgánu 
(Európsky parlament a Rada) a tiež Dvor audítorov skúmali plnenie rozpočtu za 
rok 2009. 

Dňa 10. novembra 2011 Dvor audítorov zverejnil výročnú správu o plnení rozpočtu 
za rozpočtový rok 2010. Už štvrtý rok za sebou dostala ročná účtovná závierka 
Európskej únie vypracovaná a konsolidovaná Komisiou kladné hodnotenie 
a celková najpravdepodobnejšia miera chybovosti, pokiaľ ide o platby, bola opäť 
nižšia ako 4 %. To znamená, že v prípade veľkej väčšiny (aspoň 96 %) všetkých 
platieb uskutočnených v roku 2010 sa nevyskytli vyčísliteľné chyby.
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rozpočet Eú na rok 2012 pre 500 miliónov Euró-
panov v záujme posilnenia rastu a zamestnanosti

Rozpočet na rok 2012 bol schválený 1. decembra 2011. Predstavuje krehkú 
rovnováhu medzi úspornými opatreniami a opatreniami na oživenie rastu pre 
500 miliónov Európanov. Jeho kľúčovým cieľom je plne podporovať európske 
hospodárstvo a občanov EÚ v súčasných ťažkých časoch. Celková suma pros-
triedkov určených na platby v roku 2012 činí 129,1 miliardy EUR, čo oproti pred-
chádzajúcemu roku predstavuje nárast o 1,86 %, zatiaľ čo objem viazaných 
rozpočtových prostriedkov činí 147,2 miliardy EUR, čo predstavuje 3,8 % nárast (55).

Snahou bolo, aby bol rozpočet na rok 2012 v súlade so súčasnými podmienkami 
úsporných opatrení na úrovni jednotlivých štátov. Komisia vynaložila mimoriadne 
úsilie a rozhodla sa takmer zmraziť svoje administratívne výdavky na rok 2012, 
t. j. navrhla 0,2 % zvýšenie v porovnaní s rozpočtom za rok 2011. Dosiahlo sa to 
značným znížením výdavkov týkajúcich sa budov, informačných a telekomunikač-
ných technológií, štúdií, publikácií, služobných ciest, konferencií a zasadnutí. 
okrem toho, Komisia rovnako ako v predchádzajúcich rokoch nepožiadala 
o žiadne nové pracovné miesta. Administratívne náklady sa udržali na nízkej 
úrovni aj v rámci ostatných inštitúcií.

Rozpočet na rok 2012 podporuje hospodársky rast a súdržnosť v Únii 27 člen-
ských štátov prostredníctvom zosúladeného úsilia a investícií a vyčleňuje približne 
67,5 miliardy EUR na udržateľný rast s cieľom pomôcť členským štátom zvýšiť ich 
investície, zatiaľ čo na dosahovanie priorít v oblasti rastu v rámci stratégie Európa 
2020 vyčleňuje okolo 62,2 miliardy EUR, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
predstavuje nárast o 4,5 %. 

Ťažiskom záujmu európskej politiky sú občania a ich bezpečnosť je vysokou 
prioritou EÚ. V rozpočte na rok 2012 sa počíta so zvýšením o 10,9 % v oblasti 
občianstva, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v rámci ktorej sa opatrenia 
zameriavajú na záujmy a potreby občanov. okrem toho sa v rámci iniciatív stra-
tégie Európa 2020 vyčlenilo 1,4 miliardy EUR na opatrenia v oblasti mládeže 
a 2,4 miliardy EUR na Digitálnu agendu pre Európu.

návrh nového viacročného finančného rámca 
na roky 2014 – 2020

Komisia v júni zverejnila svoje návrhy nasledujúceho viacročného finančného 
rámca Únie na obdobie siedmich rokov od roku 2014 do roku 2020 (56), 
s cenami vyjadrenými v hodnotách z roku 2011. navrhuje priority a najvyššie 
možné hodnoty budúcich výdavkov, ako aj zmenu v príjmovej časti rozpočtu 
a zjednodušenie mechanizmov opráv. Technický termín je „viacročný finančný 
rámec“, v tejto správe sa však v záujme zjednodušenia používa termín „rozpočet“.

Rozpočet EÚ je ambiciózny a zároveň realistický a je navrhnutý tak, aby zabez-
pečil optimálne využitie finančných prostriedkov pre európskych občanov, podniky 
a vlády. Európsky rozpočet je pomerne malý (jedna pädesiatina rozpočtu člen-
ských štátov), ale môže mať veľký účinok. Účelom návrhu Komisie je reagovať 
na problémy dneška a potreby zajtrajška, pričom sa zameriava na oblasti, kde 
môže financovanie na úrovni EÚ priniesť skutočnú pridanú hodnotu. 

rozpočet na rok 2012 – príjmy

rozpočet na rok 2012 – výdavky 
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Rozpočet je zameraný na investície v 27 členských štátoch, ktoré umožňujú 
riešenie spoločných výziev: podpora rastu a vytváranie pracovných miest v rámci 
EÚ, vyššia bezpečnosť Európy a zvýšenie vplyvu Európy vo svete. Jeho cieľom nie 
je financovať veci, ktoré možno financovať aj zo štátnych rozpočtov jednotlivých 
štátov, ale zameriava sa na oblasti, v ktorých európske finančné prostriedky 
prinášajú skutočnú pridanú hodnotu. Financuje teda to, čo by sa zo štátnych 
rozpočtov nefinancovalo, alebo čo by sa z nich financovalo s vyššími nákladmi. 

návrhy rozpočtu na roky 2014 až 2020 sa zameriavajú na hlavné výzvy, ktorým 
Európa čelí spoločne. Ich neúplný výber je uvedený ďalej.

podpora tvorby pracovných miest a rastu v celej Európskej únii
Kríza možno zasiahla niektoré krajiny vo väčšej miere než iné, ale zároveň odstrá-
nila všetky pochybnosti o tom, že európske hospodárstva sú v súčasnosti 
vzájomne previazané v oveľa väčšej miere ako kedykoľvek predtým. Preto sú na 
ozdravení sprevádzanom tvorbou veľkého počtu pracovných miest a posilnení 
ekonomických fundamentov v každom jednom členskom štáte zainteresovaní 
všetci. 

Nové prepojenia 
infraštrukúry v Európe 

pomôžu posilniť vnútorný 
trh. 

prepojenie Európy
 � V rámci nového rozpočtu sa vytvorí fond na financovanie infraštruktúry 
(„nástroj na prepojenie Európy“) v hodnote 40 miliárd EUR (3,9 % rozpočtu). 
Ten je ďalej doplnený o 10 miliárd EUR z Kohézneho fondu, čím sa táto suma 
zvýši na 50 miliárd EUR (4,88 % rozpočtu).

 � Tento nástroj posilní vnútorný trh tým, že prepojí Európu, a to na úrovni 
energe tických sietí, koridorov pre nákladnú a osobnú dopravu, ako aj sietí 
informačných a komunikačných technológií. Súčasťou návrhu je orientačný 
zoznam strategických osí. 

 � Potreba financovania z EÚ a jeho pridaná hodnota je jednoznačná: väčšinu 
potrebných investícií poskytne trh, neustále však zostávajú medzery, ktoré trh 
nezaplní a ktoré nebudú financovať ani členské štáty. Tieto investície sú však 
nevyhnutné nato, aby bol vnútorný trh vybavený infraštruktúrou, ktorú potre-
buje na prepojenie centra a periférie v záujme všetkých regiónov. 

 � V spolupráci s EIB sa bude vyvíjať snaha o dosiahnutie významného pákového 
efektu prostredníctvom tohto fondu, ktorý by priniesol nové zdroje financo-
vania zo súkromného sektora. Komisia bude podporovať najmä využívanie 
projektových dlhopisov EÚ ako prostriedkov, ktorými sa podporí realizácia 
týchto dôležitých projektov.
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investovanie do rastu a zamestnanosti v regiónoch Európy 
 � V rozpočte sa navrhuje vyčleniť 376 miliárd EUR na nástroje politiky súdržnosti 
vrátane 40 miliárd EUR na nástroj na prepojenie Európy (36,7 % rozpočtu).

 � Európska únia reaguje na hospodársku krízu, ktorá postihuje celú Európu. 
Riešenie nerovnováh a nedostatkov, ktoré zasahujú konkrétne regióny a obyva-
teľov, bude mať v konečnom dôsledku pozitívny vplyv na všetky krajiny: z tejto 
časti rozpočtu sa bude naďalej poskytovať pomoc chudobnejším členským 
štátom a regiónom v záujme rozvoja a poskytovania príležitostí pre tých, ktorí 
sú v EÚ najzraniteľnejší. Určitá podpora sa poskytne aj rozvinutejším regiónom, 
keďže existujú dôležité výzvy, ktoré sa týkajú všetkých členských štátov, ako je 
celosvetová hospodárska súťaž v oblasti znalostnej ekonomiky a prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo. Všetky tieto opatrenia zároveň podporia vnútorný 
trh, ktorého veľkosť zabezpečuje trhy a poskytuje úspory z rozsahu pre všetky 
časti EÚ, či už bohaté alebo chudobné, malé alebo veľké.

 � Aby sa zabezpečilo, že tieto výsledky prispievajúce k väčšiemu rastu sa dosiahnu 
lepšie ako v minulosti, uskutoční sa preskúmanie využívania štrukturálnych 
fondov. navrhuje sa toto: 

 ― jednoznačné previazanie na ciele stratégie Európa 2020, národné programy 
reforiem jednotlivých členských štátov a odporúčania pre konkrétne krajiny 
(prostredníctvom tzv. partnerských zmlúv),

 ― väčšia podmienenosť a zameranie na výsledky, okrem iného prostredníc-
tvom vytvorenia výkonnostnej rezervy, ktorá sa pridelí po strednodobom 
preskúmaní, 

 ― posilnenie Európskeho sociálneho fondu, z ktorého sa budú podporovať 
opatrenia týkajúce sa politiky v oblasti trhu práce, vzdelávania, odbornej 
prípravy, sociálneho začlenenia, prispôsobivosti pracovníkov, podnikov 
a podnikateľov a administratívnych kapacít, 

 ― uplatňovanie prístupu, ktorým sa zabezpečí, aby ľavá ruka vedela, čo robí 
pravá, a to prostredníctvom spoločného strategického rámca, ktorý bude 
zahŕňať EFRR, ESF, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka a Európsky fond pre námorníctvo a rybárstvo, 

 ― využitie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v záujme 
podpory tých, ktorí sa stali obeťami rozsiahleho prepúšťania spojeného 
s celosvetovým hospodárskym vývojom.
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investície do talentu a zručností Európy 
V rozpočte sa navrhuje zvýšenie úrovne financovania v oblasti vzdelávania 
o približne 70 % na 15,2 miliardy EUR a v oblasti výskumu a inovácií o približne 
45 % na 80 miliárd EUR.

Posilnenie medzinárodnej 
spolupráce a excelentnosti 

vo výskume. V oblasti vzdelávania:
 � zameranie na rozvoj zručností a nadnárodnú mobilitu v súlade s hlavnými 
úspechmi súčasného Programu celoživotného vzdelávania, ako aj programov 
Erasmus Mundus a Mládež. Komisia navrhne, aby sa v spolupráci s EIB vytvoril 
inovatívny program na poskytovanie záruk pre mobilných študentov vysoko-
školského štúdia; 

 � všetky existujúce programy sa zlúčia do jedného integrovaného programu pre 
vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež;

 � prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu sa zvýši podpora EÚ pre všetky 
úrovne formálneho vzdelávania a odbornej prípravy (školské, vysokoškolské, 
odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých), ako aj pre informálne a nefor-
málne vzdelávanie a odbornú prípravu a podpora v záujme adaptability 
podnikov. 

V oblasti výskumu a inovácií: 
 � pridaná hodnota sa zabezpečí prostredníctvom nabádania výskumných pracov-
níkov k cezhraničnej spolupráci, rozvíjania európskych centier excelentnosti, 
podpory hospodárskej súťaže v oblasti výskumu a podnecovania významných 
technologických iniciatív;

 � financovanie sa bude zameriavať na to, čo je podstatné: excelentnosť vedeckej 
základne, riešenie výziev, ktorým spoločnosť čelí, a podpora konkurencieschop-
nosti; 

 � zjednoduší sa prostredníctvom zlúčenia všetkých prostriedkov na financovanie 
výskumu v rámci jedného spoločného strategického rámca;

 � vytvorí sa tým výrazný pákový efekt na financovanie zo súkromných zdrojov, 
podobne ako v úspešnom prípade finančného nástroja s rozdelením rizika. 
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bezpečnejšia Európa pre občanov
Viaceré výzvy, pred ktorými EÚ stojí, majú vo svojej podstate cezhraničný 
charakter. V otvorenom hospodárskom priestore, ktorý je základom sily Európy, 
kde sa môžu ľudia, tovar, služby a kapitál voľne pohybovať, sú bezpečnosť 
a ochrana zaistené stanovením spoločných základných pravidiel a spájaním 
prostriedkov potrebných na riešenie výziev na úrovni EÚ. To zahŕňa vytvorenie 
skutočného európskeho priestoru spravodlivosti a ochrany základných práv.

spravodlivosť, práva a občianstvo
V období rokov 2014 až 2020 budú prebiehať dva programy: program Spravodli-
vosť a program Práva a občianstvo. navrhovaný rozpočet predstavuje sumu 
v celkovej výške 803 miliónov EUR. Cieľom je zvýšiť hodnotu, ktorú prinesie 
vytvorenie skutočného priestoru spravodlivosti, prostredníctvom podpory justičnej 
spolupráce v občianskych a trestných veciach, zlepšenia prístupu k spravodlivosti 
a podpory a dopĺňania iniciatív členských štátov v oblasti prevencie drog a znižo-
vania dopytu po drogách a ich ponuky a prostredníctvom presadzovania a podpo-
rovania účinnej realizácie Európy práv. 

bezpečnejšia Eú
 � nedávne udalosti, ako sú napríklad migračné toky po Arabskej jari, ukazujú, 
aké dôležité je, aby EÚ bola schopná rýchlo a účinne reagovať na rýchlo sa 
vyvíjajúce krízové situácie;

 � cieľom Komisie je zvýšiť objem finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na 
účely vnútorných záležitostí, a preto navrhuje rozpočet na vnútorné záležitosti 
v celkovej výške 8,3 miliardy EUR. štruktúra fondov sa zjednoduší a ich počet 
sa zníži na dva;

 � nový Fond pre azyl a migráciu s rozpočtom v celkovom objeme 3,4 miliardy 
EUR sa bude zameriavať na toky osôb a integrované riadenie migrácie a bude 
podporovať opatrenia spojené s udeľovaním azylu a migráciou, integráciou 
štátnych príslušníkov tretích krajín a riadením návratu osôb;

 � nový Fond pre vnútornú bezpečnosť s rozpočtom 4,1 miliardy EUR bude 
podporovať vykonávanie stratégie vnútornej bezpečnosti a koherentný 
a komplexný prístup k spolupráci v oblasti presadzovania práva, a to vrátane 
správy vonkajších hraníc Únie.
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bezpečnejšie prostredie 
 � ako vyplynulo z nedávnych incidentov, environmentálne problémy sa nekončia 
na hraniciach. Preto sú aj na boj proti zmene klímy potrebné cezhraničné 
opatrenia;

 � ciele stanovené v týchto oblastiach politiky možno dosiahnuť len vtedy, ak 
budú plne integrované s inými politikami. napríklad opatrenia v oblasti zmeny 
klímy a ciele týkajúce sa životného prostredia je potrebné realizovať prostred-
níctvom opatrení financovaných v rámci politiky súdržnosti, výskumu a inovácií, 
poľnohospodárstva a vonkajšej spolupráce. Téma bezpečnejšieho životného 
prostredia a riešenia zmeny klímy sa bude prelínať všetkými časťami rozpočtu. 
Komisia zamýšľa zvýšiť podiel výdavkov súvisiacich s klímou aspoň na 20 %, 
pričom príspevky z jednotlivých oblastí politiky budú závisieť do výsledkov 
posúdenia vplyvu. Jedno euro môže podporiť energetickú efektívnosť a boj 
proti zmene klímy, posilniť súdržnosť, podporiť plnenie sociálnych cieľov, zvýšiť 
zamestnanosť a súčasne znížiť chudobu;

Ochrana životného 
prostredia má kľúčové 

miesto v rámci politík EÚ.
 � na druhej strane, vybudovanie nízkouhlíkového hospodárstva efektívne využí-
vajúceho zdroje a odolného voči zmene klímy podporí rast a zvýši konkurencie-
schopnosť Európy, vytvorí viac pracovných miest, ktoré budú ekologickejšie, 
posilní energetickú bezpečnosť a bude mať prínosy pre zdravie. Rozpočet EÚ 
napomôže investície do vysoko nákladovo efektívnych a ekologicky inovatív-
nych projektov v oblasti energetiky, efektívneho využívania zdrojov a zmierňo-
vania zmeny klímy, kde majú členské štáty len malú investičnú kapacitu alebo 
kde sú finančné prostriedky EÚ potrebné na získanie finančných prostriedkov 
zo súkromných zdrojov, ako je zavádzanie technológií s nízkymi emisiami Co2. 
Investovanie do týchto oblastí poskytne Európe „výhodu prvého ťahu“ 
v celosvetovom meradle a tiež zvýši celkovú produktivitu a prispeje k zníženiu 
nákladov EÚ na energie.
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udržateľný rozvoj a bezpečnejšie potraviny 
 � ústredným prvkom rozpočtu EÚ zostáva poľnohospodárstvo. Je to skutočná 
spoločná európska politika strategického významu, kde viac ako 70 % financo-
vania už nepochádza z jednotlivých štátov, takže výdavky na európskej úrovni 
do veľkej miery nahrádzajú výdavky na úrovni jednotlivých štátov, čo neplatí 
pre ostatné politiky a čo vysvetľuje, prečo poľnohospodárstvo predstavuje 
veľkú časť rozpočtu EÚ. Vynakladané prostriedky predstavujú približne 30 centov 
na občana a deň;

 � podporuje bezpečnosť potravín, potravinovú bezpečnosť a vidiecky rozvoj 
v Európe. Vo svete, kde sa bude dopyt po potravinách naďalej zvyšovať (podľa 
organizácie oSn pre výživu a poľnohospodárstvo sa očakáva, že celosvetový 
dopyt po potravinách sa do roku 2050 zvýši o 70 %), potrebuje Európa sektor 
poľnohospodárstva, ktorý produkuje zdravé potraviny spôsobom, ktorý rešpek-
tuje životné prostredie a podporuje vyvážený územný rozvoj prostredníctvom 
prosperujúceho hospodárstva na vidieku;

 � SPP sa zmodernizuje v záujme rozšírenia týchto cieľov: priame platby (1. pilier) 
budú ekologickejšie zamerané a rovnomernejšie rozdeľované, a to prostred-
níctvom podmienenia 30 % priamych platieb ekologizáciou, zavedenia maxi-
málneho stropu pre veľké poľnohospodárske podniky a úpravy priamej podpory 
na hektár tak, aby sa zvýšila úroveň podpory vyplácanej poľnohospodárom 
v nových členských štátoch;

 � rozvoj vidieka (2. pilier) bude väčšmi zameraný na konkurencieschopnosť 
a inovácie a na životné prostredie, a to prostredníctvom jeho začlenenia do 
„partnerských zmlúv“ s cieľom zabezpečiť plnenie cieľov stratégie Európa 2020;

Bezpečné a zdravé 
potraviny sú kľúčovou 
prioritou.

Civilná ochrana
Pomoc v oblasti civilnej ochrany (reakcie na prírodné katastrofy a katastrofy 
spôsobené človekom v EÚ aj mimo nej) sa zvýši z 0,01 % rozpočtu na 455 milió- 
nov EUR (0,04 % rozpočtu). Táto pomoc je vyjadrením solidarity s obeťami a vo 
všeobecnosti je prvou konkrétnou reakciou Únie na krízové situácie. Zahŕňa 
finančné prostriedky na vytvorenie Európskej kapacity na núdzové reakcie, ktorá 
stavia na dobrovoľnom spoločnom využívaní prostriedkov civilnej ochrany členských 
štátov v záujme zlepšenia nákladovej efektívnosti prostredníctvom koordinovania 
dostupnosti takýchto prostriedkov.
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zvyšovanie váhy Európy vo svete
V čase, keď sa svetový poriadok rýchlo mení a krajiny s rozvíjajúcim sa hospo-
dárstvom ako Čína, India a Brazília presadzujú svoj vplyv, musí byť Európa 
aktívnym partnerom pri formovaní diania vo svete. na to, aby Európa využívala 
svoju váhu na celosvetovej scéne a bránila svoje záujmy a hodnoty, musí spojiť 
svoje zdroje a konať jednotným spôsobom. na tento účel slúži rozpočet vo výške 
70 miliárd EUR (na celé obdobie, čo predstavuje nárast o približne 20 % v porov-
naní s predchádzajúcim obdobím).

investovanie do krajín v susedstve Európy 
 � nedávne udalosti v severnej Afrike opäť ukázali, aká previazaná je budúcnosť 
susedných krajín s budúcnosťou Európy a ako majú udalosti, ku ktorým dôjde 
v susedných krajinách, vplyv na celú EÚ.

 � Rozpočet EÚ na vonkajšie vzťahy sa bude zameriavať na susedné krajiny na 
východe a na juhu a poskytovať stimuly pre politické a hospodárske reformy 
na báze „viac za viac“, ktorá je zakotvená v našich spoločných hodnotách, 
prostredníctvom nástroja európskeho susedstva.

strategický postup vo vzťahu k našim kľúčovým partnerom 
 � Prestaneme financovať programy v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách a namiesto 
toho vytvoríme nový nástroj partnerstva na podporu ad hoc spolupráce so 
všetkými tretími krajinami (rozvojovými a inými ako rozvojovými) v prípadoch, 
kde financovanie môže prispieť k posilneniu partnerstiev EÚ s krajinami celého 
sveta v oblastiach, ktoré majú celosvetový dosah, ako je zmena klímy, neria-
dená migrácia a regionálna nestabilita. To Európe umožní, aby svoje politiky 
premietla do zahraničia, podporovala svoje hodnoty a záujmy a financovala 
spoločné aktivity spoločného záujmu s jednotlivými krajinami.

pomoc iným krajinám v núdzi 
 � Európa chce do roku 2015 zvýšiť rozvojovú pomoc na 0,7 % hnD. Zlúčenie 
prostriedkov na úrovni EÚ zvyšuje vplyv v praxi, a zároveň zlepšuje koordináciu 
darcov a správu prostriedkov.

 � V rámci jednotného nástroja rozvojovej spolupráce sa dôraz bude klásť na 
krajiny, ktoré to najviac potrebujú, pričom cieľom bude odstránenie chudoby 
a dosiahnutie rozvojových cieľov tisícročia.

 � nový rozpočet tiež posilňuje humanitárnu pomoc EÚ v záujme riešenia 
celosvetového nárastu v počte katastrof, iných humanitárnych núdzových 
situácií a zabudnutých kríz.
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okrem návrhov týkajúcich sa výdavkov sa vo viacročnom 
finančnom rámci na roky 2014 až 2020 navrhujú inovatívne 
zmeny týkajúce sa príjmov
Súčasný systém financovania je príliš zložitý. Cieľom tohto návrhu je preto zjed-
nodušiť stranu príjmov a zabezpečiť, aby bola spravodlivejšia. 

 � Zníženie príspevkov členských štátov zavedením nových vlastných zdrojov EÚ. 
nasledujúci rozpočet EÚ zníži príspevky členských štátov, pretože sa bude 
financovať prostredníctvom novej kombinácie príjmov s novými vlastnými 
zdrojmi, ktoré budú úzko spojené so spoločnými výzvami, ktorým Európa čelí. 
Komisia navrhuje nový systém vlastných zdrojov EÚ založený na dani z finanč-
ných transakcií (opísanej v 1. kapitole) v rámci EÚ a nový zdroj DPh v EÚ, ktorý 
nahradí ten súčasný. Každé euro získané prostredníctvom týchto nových 
vlastných zdrojov sa prejaví v znížení príspevkov jednotlivých členských štátov, 
takže celkové zaťaženie jednotlivých štátov zostane na rovnakej úrovni.

 � Komisia takisto navrhuje radikálne zjednodušenie existujúcich mechanizmov 
opráv pre obmedzený počet členských štátov. 

Budúce pravidlá plnenia rozpočtu a rôznych programov budú zamerané na 
výsledky.

 � Členské štáty dostávajú finančné prostriedky z EÚ, ktoré im majú pomôcť pri 
plnení spoločne dohodnutých cieľov EÚ. nejde však o vložené prostriedky, ale  
o výsledky. Tento návrh rozpočtu bol preto prepracovaný s cieľom zabezpečiť, 
aby sa prostredníctvom financovania dosiahli výsledky v rámci kľúčových 
politických priorít. hlavnými charakteristickými znakmi nasledujúceho súboru 
finančných programov a nástrojov bude zameranie na výsledky, väčšie využí-
vanie podmienenosti a zjednodušenie realizácie. 

Výsledky budú jednoznačne spojené s uskutočňovaním stratégie Európa 2020 pre 
rast a s dosahovaním jej cieľov. 

 � Podmienenosť: s cieľom klásť väčší dôraz na výstupy a výsledky ako na vstupy 
alebo sumy sa do programov a nástrojov zahrnie väčšia podmienenosť. To platí 
najmä v prípade veľkých výdavkových blokov v rámci politiky súdržnosti 
a v poľnohospodárstve, kde sa od členských štátov a príjemcov bude vyžadovať, 
aby preukázali skutočnosť, že prijaté prostriedky sa využívajú na podporu plnenia 
politických priorít EÚ.

 � Vplyv investícií: vplyv financovania z EÚ možno zvýšiť, ak sa tieto financie 
použijú na pritiahnutie finančných prostriedkov zo súkromného sektora. To by 
malo umožniť financovanie väčšieho počtu strategických investícií. Skúsenosti 
pri spolupráci so skupinou Európskej investičnej banky a medzinárodnými 
finančnými inštitúciami boli pozitívne a v budúcnosti sa bude na nich stavať. 

 � Zjednodušenie: v záujme dosiahnutia lepších výsledkov je potrebné zjedno-
dušiť súčasné pravidlá financovania, pretože dosiahli stupeň zložitosti, ktorý 
bráni ich uplatňovaniu a kontrole. 

 � Pokiaľ to bude možné, budú existujúce programy zlúčené (v oblastiach ako 
vnútorné záležitosti, vzdelávanie a kultúra) a/alebo upravené (výskum a súdržnosť), 
aby sa zaistilo integrované plánovanie a jednotný súbor mechanizmov na 
vykonávanie, predkladanie správ a kontrolu.

 � Preskúma sa možnosť ďalšej externalizácie existujúcim výkonným agentúram, 
najmä pokiaľ ide o pokračovanie menších programov. 

 � Flexibilita: v záujme reagovania na nepredvídané udalosti alebo na zmeny 
priorít by mal budúci rozpočet umožňovať jednoduchšie rozhodovanie. 

viaCročný finančný rámeC na roky 
2014 – 2020

Inteligentný 
a inkluzívny rast  
48 %

Udržateľný rast: 
prírodné zdroje 

37 %

Bezpečnosť 
a občianstvo  
2 %

Globálna 
Európa  

7 %

Administratíva 
6 %
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 � Efektívnejšie využitie prostriedkov od inštitúcií EÚ. Približne 94 % európskeho 
rozpočtu smeruje k občanom, podnikom, poľnohospodárom, do miest a regiónov. 
Komisia navrhuje úspory vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ.

V tabuľke na konci tejto kapitoly sa uvádzajú podrobnosti návrhov a porovnanie 
súčasného a nového programového obdobia.

Úplné znenie všetkých návrhov Komisie je uvedené na stránke http://ec.europa.eu/
budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-
-framework-2014-2020/index_en.htm

VIACrOčný FInAnčný rámEC nA rOKy 2014 – 2020  (v miliónoch EUR – ceny z roku 2011)

VIAZAné rOZPOčTOVé PrOSTrIEDKy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
2014–20

1. Inteligentný a inkluzívny rast 64 696 66 580 68 133 69 956 71 596 73 768 76 179 490 908

z toho: hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 50 468 51 543 52 542 53 609 54 798 55 955 57 105 376 020

2. Udržateľný rast: prírodné zdroje 57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby 42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

3. Bezpečnosť a občianstvo 2 532 2 571 2 609 2 648 2 687 2 726 2 763 18 535

4. Globálna Európa 9 400 9 645 9 845 9 960 10 150 10 380 10 620 70 000

5. Administratíva 8 542 8 679 8 796 8 943 9 073 9 225 9 371 62 629

z toho: administratívne výdavky inštitúcií 6 967 7 039 7 108 7 191 7 288 7 385 7 485 50 464

Viazané rozpočtoVé proStriedky SpolU 142 556 144 002 145 085 146 368 147 344 148 928 150 718 1 025 000

ako percento HND 1,08 % 1,07 % 1,06 % 1,06 % 1,05 % 1,04 % 1,03 % 1,05 %

platoBné rozpočtoVé proStriedky SpolU 133 851 141 278 135 516 138 396 142 247 142 916 137 994 972 198

ako percento HND 1,01 % 1,05 % 0,99 % 1,00 % 1,01 % 1,00 % 0,94 % 1,00 %

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm
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(14) http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_
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for_research_and_innovation.pdf#view=fit&pagemode=none 

(18) http://ec.europa.eu/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm

(19) http://www.fi-ppp.eu

(20) oznámenie Komisie – Európa efektívne využívajúca zdroje – hlavná inicia-
tíva v rámci stratégie Európa 2020 [KoM(2011) 21].

(21) návrh smernice o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre 
zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny [KoM(2011) 169].

(22) Biela kniha – Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvo-
renie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne využívajúceho 
zdroje [KoM(2011) 144].

(23) oznámenie Komisie – Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje [KoM(2011) 
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(24) oznámenie Komisie – Plán postupu v energetike do roku 2050 [KoM(2011) 
885].

(25) Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ, ktorým sa ustanovujú prechodné 
pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót platné 
v celej Únii (Ú. v. EÚ l 130, 17.5.2011).

(26) http://ec.europa.eu/energy/eepr/eeef/eeef_en.htm

(27) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EÚ z 27. septembra 2011, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie 
určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.

(28) oznámenie Komisie – Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, 
Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu [KoM(2010) 614].

(29) oznámenie Komisie – Riešenie problémov na komoditných trhoch a trhoch 
s nerastnými surovinami [KoM(2011) 25].
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neniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 2020 
[KoM(2011) 311]. návrh nariadenia o európskych normách [KoM(2011) 315].

(31) návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB) [KoM(2011) 121].
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vania rastu a posilňovania dôvery [KoM(2011) 206].
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mat=hTMl&aged=0&language=en&guilanguage=en
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(48) Rozsudok Súdneho dvora z 28.7.2011 vo veci C-403/10 P Mediaset SpA/ 
Komisia.

(49) oznámenie Komisie – Spoločné európske kúpne právo na zjednodušenie 
cezhraničných transakcií na jednotnom trhu [KoM(2011) 636].

(50) návrh nariadenia, ktorým sa v záujme uľahčenia cezhraničného vymáhania 
pohľadávok v občianskych a obchodných veciach vytvára európsky príkaz na 
zablokovanie účtov [KoM(2011) 445].

(51) http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_
en.htm

(52) http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_sk.htm

(53) nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2011, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu 
produkty rybolovu a formuláre predbežných oznámení, referenčné hodnoty 
prístavných inšpekcií a systémy dokumentácie úlovku prijaté regionálnymi 
organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ l 57, 2.3.2011).

(54) oznámenie Komisie – Vypracovanie námornej stratégie pre oblasť Atlantic-
kého oceánu [KoM(2011) 782].

(55) Všetky údaje o rozpočte EÚ na rok 2012 sa vzťahujú na rozpočet prijatý 
1. decembra 2011.

(56) oznámenie Komisie – Rozpočet stratégie Európa 2020 – časť I [KoM(2011) 
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V dnešnej Európe je voľný pohyb čoraz 
dôležitejší. Milióny občanov sa podieľajú 
na činnostiach, ktoré premosťujú hranice – 
v ich súkromnom živote, prostredníctvom ich 
práce alebo štúdia, alebo ako spotrebitelia. 
Európska únia sa snaží ponúknuť občanom 
aj podnikom praktické riešenia 
cezhraničných problémov: pre občanov, 
aby mali pocit istoty, pokiaľ ide o nažívanie, 
cestovanie a prácu v inom členskom štáte 
a aby mali istotu, že ich práva sú chránené 
bez ohľadu na to, na ktorom mieste EÚ sa 
práve nachádzajú; a EÚ pomáha podnikom, 
aby mohli v plnom rozsahu využívať 
príležitosti, ktoré poskytuje jednotný trh.

Únia má ambiciózny program na stanovenie 
celoeurópskych noriem, aby sa ľudia mohli 
spoľahnúť na rovnakú základnú úroveň 
spravodlivosti – napríklad, ak sa stanú 
obeťou zločinu – a aby sa na nich kdekoľvek 
v Európe uplatňovalo nediskriminačné 
zaobchádzanie. Lisabonská zmluva ponúka 
nové možnosti v oblasti súdnej spolupráce 
v občianskoprávnych alebo trestnoprávnych 
veciach a stanovuje pre EÚ úlohu uľahčiť 
prístup k spravodlivosti v celej EÚ. 
Takisto sa v nej stanovuje presadzovanie 
rovnosti medzi ženami a mužmi 
a nediskriminácie na základe rasy alebo 
etnického pôvodu, vierovyznania alebo 
presvedčenia, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie vo všetkých 
politikách a aktivitách EÚ.

Rovnako je nevyhnutná politika legálnej 
imigrácie a integrácie orientovaná 
na budúcnosť s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť EÚ a sociálnu 
súdržnosť v EÚ, obohacovať spoločnosť 
a vytvárať príležitosti. Nelegálnu migráciu 
a obchodovanie s ľuďmi treba účinne 
a komplexným spôsobom riešiť. EÚ musí byť 
zároveň solidárna s tými, ktorí potrebujú 
medzinárodnú ochranu a musí zaviesť 
účinnejší spoločný európsky azylový systém. 

Mnoho ďalších politík sa snaží zjednodušiť 
životy občanov v celej Únii, či už ide 
o bezpečnosť potravín, environmentálnu 
bezpečnosť alebo zapájanie občanov 
do demokratického života Únie.
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základné práva a občianstvo

Politiky EÚ v oblasti spravodlivosti, základných práv, občianstva a rovnosti 
sú založené na základných hodnotách a zásadách EÚ, vrátane demo-
kracie, slobody, tolerancie, nediskriminácie a právneho štátu. Tieto politiky 
podporujú vytváranie celoeurópskeho priestoru na uplatňovanie právnych 
predpisov, práv a spravodlivosti v prospech všetkých občanov EÚ. 

Charta základných práv Európskej únie

V roku 2011 Komisia po prvý raz uverejnila výročnú správu o uplatňovaní charty. 

Charta začala byť právne záväzná po tom, ako vstúpila do platnosti lisabonská 
zmluva EÚ. Výročná správa (1) je súčasťou stratégie Komisie na zaistenie účinného 
uplatňovania základných práv.

„Aby sa charta v praxi dodržiavala, musia občania poznať svoje práva a spôsoby 
ich uplatňovania, aby sa tak spravodlivosť mohla vykonať,“ uviedla podpredsed-
níčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

V správe sa poukazuje na to, že väčšina občanov sťažujúcich sa inštitúciám 
nechápe, že charta nenahrádza, ale dopĺňa vnútroštátne ústavné systémy alebo 
systém ochrany základných práv, ktorý je zaručený Európskym dohovorom 
o ľudských právach a základných slobodách. Túto skutočnosť potvrdzuje aj prieskum 
uskutočnený európskym ombudsmanom, v rámci ktorého sa zistilo, že 72 % ľudí 
v EÚ má pocit, že nie sú dostatočne informovaní o Charte základných práv. V roku 
2010 široká verejnosť Komisii adresovala viac ako 4 000 listov, ktoré sa zaobe-
rajú základnými právami. Približne tri štvrtiny z dotknutých prípadov boli mimo 
rozsahu pôsobnosti práva EÚ. Tu sa odzrkadľuje často nepochopený účel charty 
a nesprávne chápanie situácií, v ktorých chartu možno, či nemožno uplatňovať.

Komisia bude naďalej zabezpečovať účinné uplatňovanie Charty základných práv 
Európskej únie a bude zabezpečovať, aby sa Charta dôsledne dodržiavala vo 
všetkých návrhoch právnych predpisov EÚ, vo všetkých pozmeňovacích návrhoch, 
ktoré predložia Rada a Európsky parlament, ako aj v členských štátoch pri 
 vykonávaní právnych predpisov EÚ. Rada (2) privítala túto správu a považuje ju za 
príležitosť na ročnú medziinštitucionálnu výmenu názorov o uplatňovaní charty.

Viviane Redingová, 
podpredsedníčka Komisie 

zodpovedná za 
spravodlivosť, základné 

práva a občianstvo, 
v Schengene, mestečku, 

ktoré dalo meno 
ustanoveniam Únie 

týkajúcim sa slobodného 
pohybu.
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ktoré boli najproblémovejšie oblasti v súvislosti so základnými právami?
Podľa správy v minulom roku verejnosť a iné zainteresované strany najviac trápila 
ochrana osobných údajov, prístup k spravodlivosti, integrácia Rómov a rovnosť. 

pristúpenie k Európskemu dohovoru o ľudských 
právach (EdĽp)

Pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd (EDľP) bolo možné na základe nadobudnutia platnosti lisabonskej zmluvy, 
v ktorej sa pre inštitúcie a členské štáty EÚ stanovuje povinnosť urobiť všetky 
potrebné kroky potrebné na dosiahnutie tohto cieľa. Treba uzatvoriť dohodu 
o pristúpení medzi EÚ a existujúcimi zmluvnými stranami dohovoru, teda 47 člen-
skými štátmi Rady Európy. Počas tohto roku sa dosiahol významný pokrok, pokiaľ 
ide o pristúpenie. V spolupráci so samostatne konajúcimi odborníkmi z členských 
štátov Rady Európy sa na technickej úrovni vypracoval návrh dohody o pristúpení. 
Počas rokovaní so zástupcami štátov bude potrebné doladiť určité aspekty tohto 
návrhu dohody. V Rade prebiehajú prípravy na tieto rokovania. 

kedy sa charta uplatňuje a kedy nie:
 
Charta základnýCh práv eú
V akých prípadoch sa uplatňuje a kam sa obrátiť v prípade je porušenia?

Európska 
komisia

VnútroštátnE 
súdy

súdny dVor 
EurópskEj 

úniE 
LuxEmburg

VnútroštátnE 
súdy

Konanie o porušení

Vnútroštátny súd vec postúpi

Európsky súd prE 
ľudské práva

štrasburg

Rozhodnutie 
o uplatnení 

Európskeho dohovoru 
o ochrane ľudských 
práv a základných 

slobôd

Charta sa 
neuplatňuje

Charta sa 
uplatňuje

Základné práva sú 
chránené národnými 
ústavnými systémami 
a prostredníctvom 
záväzkov vyplývajúcich 
z Európskeho dohovoru 
o ľudských právach.

Charta sa neuplatňuje, 
ak sa údajné porušenie 
základných práv netýka 
vykonávania právnych 
predpisov EÚ.

Charta sa uplatňuje, 
ak sa údajné porušenie 
základných práv týka 
vykonávania právnych 
predpisov EÚ 
(t. j. vnútroštátny orgán 
uplatní nariadenie EÚ).

Údajné poRušEniE 
ZáKladných pRáV 
člEnským štátom
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európsky právny inštitút a justičné vzdelávanie 

Európsky právny inštitút bol zriadený vo Viedni v polovici roku 2011 ako 
významný prispievateľ k širšiemu cieľu EÚ vytvárať európsky priestor spra-
vodlivosti. Inštitút, ktorý je nezávislou neziskovou organizáciou, bude pomáhať 
zlepšovať právnu konzistentnosť v Európe tým, že bude poskytovať praktické 
rady tvorcom politík a predstaviteľom verejnej správy.

Iniciatíva vytvoriť Európsky právny inštitút – podporovaná akčným plánom 
Komisie na vytvorenie skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a práva 
pre občanov Európy – sa inšpirovala mimovládnou organizáciou s názvom 
American Law Institute, ktorá zohrala rozhodujúcu úlohu pri vytváraní 
jednotného obchodného zákonníka, ktorým sa uľahčuje nákup, predaj a iné 
obchodné transakcie v rámci päťdesiatich štátov USA.

Európsky právny inštitút bude okrem iného hodnotiť a stimulovať rozvoj 
práva, právnej politiky a praxe EÚ; predkladať návrhy na ďalšie rozvíjanie 
celého súboru práva EÚ a na posilnenie vykonávania práva EÚ členskými 
štátmi; a poskytovať miesto na výmenu názorov medzi právnikmi – akade-
mikmi, sudcami, advokátmi a inými odborníkmi z oblasti práva – z rôznych 
právnických tradícií.

Európska komisia zároveň vyzvala vlády členských štátov, súdne rady, profe-
sijné organizácie a inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie na úrovni EÚ, 
ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby sa zaviazali do svojich programov odbornej 
prípravy začleniť právo EÚ a zvýšiť počet kurzov a ich absolventov. Snahou je 
pripraviť odborníkov z právnej praxe na uplatňovanie európskeho práva – ako 
jednej z ich úloh ako sudcov a právnych zástupcov na vnútroštátnej úrovni. 
Toto opatrenie zároveň pomôže pri budovaní vzájomnej dôvery medzi jednot-
livými európskymi právnymi systémami a prispeje k lepšiemu vykonávaniu 
európskych právnych predpisov. 

podpora rovnosti

Základné práva zahŕňajú práva na nediskrimináciu a rodovú rovnosť. Prvý celoe-
urópsky Deň rovnosti odmeňovania sa uskutočnil 5. marca a poukázal na počet 
dní navyše, ktoré ženy museli odpracovať v roku 2011, aby zarobili rovnakú sumu 
peňazí ako muži. ženy v Európskej únii zarábajú v priemere o 17,5 % menej ako 
muži a Európska komisia sa zaviazala odstrániť rozdiely v odmeňovaní mužov 
a žien na základe svojej celkovej stratégie v oblasti rodovej rovnosti.

Európsky parlament jednoznačne zdôraznil, že je potrebné, aby bolo viac žien na 
vedúcich pozíciách vo svete podnikania a na pozíciách, kde sa prijímajú hospo-
dárske rozhodnutia v súlade s postojom Komisie. okrem aktuálnych základných 
otázok v oblasti rovnosti sa v rámci diskusie v Európskom parlamente zdôraznila 
naliehavá potreba zhodnotenia nevyužitého potenciálu vysoko vzdelanej ženskej 
pracovnej sily. Podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová vyzvala verejne 
obchodovateľné spoločnosti v EÚ, aby podpísali iniciatívu „ženy vo vedúcich 
pozíciách – záväzok Európy“ a dobrovoľne tak zvýšili zastúpenie žien v predsta-
venstve na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. 

Komisia 22. decembra prijala usmernenia s cieľom pomôcť poisťovníctvu zaviesť 
jednotné ceny pre obe pohlavia po tom, čo Súdny dvor Európskej únie rozhodol (3), 
že rôzne príplatky pre mužov a ženy predstavujú diskrimináciu na základe 
pohlavia. (Viac informácií v kapitole 5.) 

cena „access city“
Európsku cenu za lepšie sprístupnenie miest ľuďom so 

zdravotným postihnutím „access City 2012“ získalo 
rakúske mesto salzburg. Cieľom tohto výročného 

oceňovania je odmeniť úsilie o zlepšenie prístupnosti 
mestského prostredia a o podporu rovnoprávneho 

zapojenia sa ľudí so zdravotným postihnutím do života 
v meste. Európska komisia ocenila dlhoročnú 

angažovanosť salzburgu, jeho koherentný prístup 
a vynikajúce výsledky v zlepšovaní prístupnosti, ktorú sa 

mu podarilo dosiahnuť za priamej účasti ľudí so 
zdravotným postihnutím.

Rovnoprávnosť nie je iba 
dobrovoľný nadštandard, 

je to základné právo.
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práva dieťaťa

Európska komisia stanovila program EÚ (4) v oblasti práv dieťaťa, v ktorom sa 
uvádza 11 oblastí opatrení z krátkodobého a dlhodobého hľadiska. V iniciatíve sa 
znovu potvrdzuje pevný záväzok Európskej únie a členských štátov podporovať, 
ochraňovať a napĺňať práva dieťaťa vo všetkých príslušných politikách a premeniť 
ich na konkrétne výsledky. V budúcnosti by mali byť politiky, ktoré sa priamo 
alebo nepriamo týkajú detí, zostavované, uskutočňované a kontrolované tak, aby 
zohľadnili princíp najlepšieho záujmu detí.

odstránenie prekážok pre občanov 

Počas roku 2010 rýchlo pokračovala práca na plnení záväzkov prijatých Komisiou 
v rámci jej Správy o občianstve EÚ uverejnenej v októbri 2010. V správe sa 
navrhlo 25 konkrétnych opatrení na zjednodušenie života občanov EÚ pri výkone 
ich práv v inom členskom štáte EÚ, ako je napríklad uzatváranie manželstva, kúpa 
nehnuteľnosti, účasť sa na politickom živote, vzdelávanie, práca a prijímanie 
zdravotnej starostlivosti. V rôznych zahrnutých oblastiach sa zatiaľ dosiahol 
značný pokrok a v roku 2013, ktorý Komisia navrhla za „Európsky rok občanov“, 
sa predloží celkové posúdenie. Tabuľka sumarizuje situáciu ku koncu roku 2011. 
niektoré ďalšie podrobnosti sú v tejto kapitole zvýraznené.

>>>

Politický záväzok v Správe o občianstve v EÚ 2011:
Európska komisia:

Súčasný stav

uľahčí medzinárodným párom (manželom alebo registrovaným partnerom) 
spôsob ako zistiť, ktoré súdy sú príslušné, a ktoré právne predpisy sa vzťahujú 
na ich vlastnícke práva (napríklad spoločne vlastnený dom) a ako budú tieto 
rozhodnutia uznané a účinné, navrhnutím návrhov právnych nástrojov v roku 
2011.

komisia navrhla dve nariadenia o majetkových režimoch pre medzinárodné 
páry 16. marca 2011. tieto návrhy sa v súčasnosti prejednávajú 
v Parlamente a Rade.

v roku 2013 predloží návrhy právnych nástrojov na uľahčenie voľného 
pohybu dokumentov o rodinnom stave (napr. rodné listy).

komisia v decembri 2010 uverejnila zelenú knihu, v ktorej vyzývala 
k prispievaniu občanov a občianske organizácie. konzultácia bola ukončená 
v máji 2011. komisia analyzuje príspevky a určuje najlepšie možnosti 
budúcej práce. právne nástroje sú naplánované na posledný štvrťrok 2012. 

umožní občanom, podnikom a právnym zástupcom jednoduché vyhľadávanie 
viacjazyčných informácií o spravodlivosti prostredníctvom európskeho 
internetového portálu e-justice.

portál e-justice bol spustený 16. júla 2010. 

prostredníctvom predloženia návrhov dvoch právnych nástrojov v roku 2011 
ďalej zlepší ochranu osôb podozrivých a obvinených v trestnom konaní, 
vrátane zaručenia prístupu podozrivej osoby k advokátovi a komunikácie 
s vonkajším svetom počas väzby.

návrh smernice „o práve na prístup k advokátovi v trestnom konaní a o 
práve na komunikáciu po zatknutí“ bola predložená komisiou v júni 2011 
a v súčasnosti sa zvažuje v parlamente a rade. 

v roku 2011 navrhne balík opatrení vrátane právneho nástroja, určený na 
zlepšenie ochrany obetí trestných činov.

komisia navrhla v máji 2011 balík právnych predpisov s cieľom posilniť 
právny rámec vrátane, okrem iných, návrhu na priamo zaväzujúcu a účinne 
uplatniteľnú smernicu, ktorou sa ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov. tieto návrhy sa v súčasnosti 
zvažujú v parlamente a rade.

v roku 2012 predloží návrh právneho nástroja na zjednodušenie formalít 
a podmienok registrácie vozidiel, ktoré boli predtým registrované v inom 
členskom štáte.

právny návrh týkajúci sa registrácie vozidiel, ktoré boli predtým registrované 
v inom členskom štáte je naplánovaný na prvý štvrťrok 2012.

podnikne tiež opatrenia v prípadoch, v ktorých sa daňové poplatky za vozidlá 
určili diskriminujúcim spôsobom, a bude pracovať na riešení dvojitého platenia 
registračných poplatkov, ktoré môžu brániť voľnému pohybu občanov 
a tovaru.

komisia sa chystá prijať iniciatívu s možnými odporúčaniami pokiaľ ide 
o najlepšie postupy v oblasti zdanenia vozidiel v roku 2012.. 

preskúma možné riešenia všetkých daňových problémov, ktorým čelia 
občania eú v cezhraničných situáciách v rámci iniciatívy „odstránenie 
daňových prekážok pre občanov eú“.

Komisia 20. decembra 2010 prijala oznámenie „odstránenie cezhraničných 
daňových prekážok pre občanov eú“ a 11. novembra 2011 Oznámenie 
o dvojitom zdanení na jednotnom trhu. 

navrhne spôsoby uľahčenia prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Smernica v oblasti práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
nadobudla účinnosť 24. apríla 2011. do 25. októbra 2013 by sa mala 
transponovať na vnútroštátne práva. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0326:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:SK:PDF
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navrhne spôsoby uľahčenia prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
a zavedie tiež pilotné opatrenia na zaistenie bezpečného online prístupu 
európanov k ich zdravotným údajom a na dosiahnutie širokého použitia 
služieb telemedicíny do roku 2020. 

komisia rokuje o dvoch pilotných projektoch na zaistenie bezpečného online 
prístupu európanov k ich zdravotným údajom, ktorý by sa mal týkať viac 
než 20 regiónov v rôznych členských štátoch. komisia takisto uverejní 
pracovný dokument týkajúci sa uplatniteľnosti existujúcich právnych 
predpisov eú na služby telemedicíny v roku 2012..

odporučí minimálny súbor všeobecných údajov o pacientovi na účely 
interoperability záznamov o pacientoch, ku ktorým sa bude možné dostať 
online alebo ktoré si bude možné elektronickým spôsobom vymieňať 
cezhranične s inými členskými štátmi do roku 2012.

očakáva sa, že v rámci novej dobrovoľníckej siete v oblasti elektronického 
zdravia, ktorá sa plánuje v smernici v oblasti práv pacientov pri cezhraničnej 
zdravotnej starostlivosti, počas budúceho roku sa vypracujú usmernenia, 
ktorými sa vymedzí minimálny súbor údajov o pacientoch prístupný v rámci 
členských štátov a pričom sa bude stavať na výsledkoch projektu epSOS.

zvýši účinnosť uplatňovania práva občanov eú na pomoc, poskytovanú 
diplomatickými a konzulárnymi orgánmi všetkých členských štátov v tretích 
krajinách, a to vrátane počas krízy:
• prostredníctvom návrhu právnych opatrení v roku 2011; a 
• lepším informovaním občanov na určenej webovej stránke a cielenými 

komunikačnými opatreniami. 

komisia zhodnotila súčasný stav [oznámenie z 23. marca 2011 (*)] a navrhla 
14. decembra 2011 smernicu (**), aby posilnila práva občanov a konzulárnu 
ochranu.

na účely zvýšenia informovanosti o tomto práve budú všetky nové pasy 
v eú obsahovať informácie o konzulárnej ochrane spolu s adresou príslušnej 
webovej stránky eú, na ktorej nájdu podrobné informácie o tom, kde môžu 
žiadať o pomoc počas dovolenky mimo územia eú.
Webová stránka konzulárnej ochrany (***) bola spustená v marci 2011.

predloží legislatívny návrh s cieľom modernizovať súčasné pravidlá ochrany 
spotrebiteľov kupujúcich dovolenkový balík, predovšetkým cez internet, 
a uľahčiť kúpu dovolenky ako balíka v iných členských štátoch.

v roku 2012 sa navrhne revízia pravidiel.

dokončí legislatívny rámec, prostredníctvom ktorého bude zabezpečený 
spoločný súbor práv pre cestujúcich akýmkoľvek dopravným prostriedkom 
v celej eú a patričné presadzovanie týchto práv.

komisia navrhne v roku 2012 revidovať smernicu rady 90/314/ehs o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných balíkov s cieľom modernizovať 
súčasné pravidlá ochrany spotrebiteľov, ktorí kupujú balíky cestovných 
služieb, najmä cez internet.

snahou komisie tiež bude zaistiť, aby sa transportné uzly (napr. letiská, 
stanice, prístavy) postupne stali miestom, kde môžu občania jednoducho 
získať informácie o svojich právach platných v celej eú, najmä pri cestách 
v EÚ.

komisia v roku 2012 zreviduje nariadenie (es) č. 261/2004 o kompenzácií 
a pomoci cestujúcim, aby sa zabezpečilo, že cestujúci sú primerane 
informovaní, je im poskytnutá primeraná pomoc a v prípade potreby sú 
kompenzovaní za prerušenie letov a stratu/poškodenie batožiny. 

v roku 2010, prostredníctvom návrhu stratégie eú pre osoby so zdravotným 
postihnutím na obdobie rokov 2010 – 2020, navrhne ďalšie spôsoby na 
zaistenie ľahšieho prístupu pasažierov s obmedzenou mobilitou k všetkým 
spôsobom dopravy a príslušnej infraštruktúre; od roku 2010 bude udeľovať 
ocenenie za najprístupnejšie mesto v európe; bude presadzovať lepší prístup 
k službám ako cestovné poistenie a bude vyvíjať a podporovať použitie 
celoeurópskych noriem týkajúcich sa prístupu do budov. 

Správa o nariadení 1107/2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a 
osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave. stratégia eu pre osoby 
so zdravotným postihnutím na obdobie 2010–2020 sa prijala v novembri 
2010. v poradí druhá cena access City bola udelená v decembri 2011. 
pokračuje proces štandardizácie prístupnosti v zastavanom prostredí, 
komisia ho zahrnula do svojho pracovného programu na rok 2012 európsky 
akt o prístupnosti. koncom roku 2011 sa začali verejné konzultácie na túto 
tému.

navrhne opatrenia na zvýšenie dôvery spotrebiteľov k produktom cestovného 
ruchu na základe zorganizovania kampaní na zvýšenie povedomia 
európskych turistov a prostredníctvom monitorovania spokojnosti 
spotrebiteľov s rôznymi službami v oblasti cestovného ruchu (napr. doprava, 
ubytovanie atď.).

aktivity zamerané na komunikáciu a zvyšovanie povedomia sú naplánované 
na rok 2012.

zrozumiteľným a prístupným spôsobom sumarizuje existujúce práva 
užívateľov online služieb v kódexe eú práv v online prostredí, ktorý bude 
uverejnený do roku 2012.

kódex práv eú v online prostredí sa má sprístupniť v roku 2012. 

uľahčí rýchle a finančne nenáročné mimosúdne riešenie problémov 
spotrebiteľov v eú prostredníctvom: 
• návrhu právneho nástroja o mechanizmoch alternatívneho riešenia sporov 

(adr) v roku 2011; 
• skúmania návrhov celoeurópskeho systému riešenia sporov pre transakcie 

elektronického obchodu do roku 2012; 
• podpory šírenia použitia mediácie do roku 2013.

návrh smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (adr) prijatý 
v novembri 2011 má cieľ zabezpečiť, aby existovali kvalitné subjekty adr na 
mimosúdne riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. 

prostredníctvom návrhu nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online 
sa vytvorí internetová platforma s pôsobnosťou v celej eú (platforma rso), 
ktorá poskytne spotrebiteľom a obchodníkom, pokiaľ ide o nákupy cez 
internet z druhej krajiny eú, jediné prístupové miesto na riešenie sporov 
online. 

uľahčí voľný pohyb občanov eú a ich rodinných príslušníkov z tretích krajín:
• prísnym presadzovaním právnych predpisov eú vrátane právnych 

predpisov o nediskriminácii;
• propagáciou osvedčených postupov a zvyšovaním znalosti pravidiel eú; a 
• intenzívnejším šírením informácií medzi občanmi eú o ich právach 

týkajúcich sa voľného pohybu.

16 členských štátov po bilaterálnych výmenách názoru s komisiou upravilo 
svoje právne predpisy alebo vyhlásili, že ich zmenia a doplnia, aby 
zabezpečili úplnú transpozíciu smernice o voľnom pohybe. pokiaľ ide 
o nevyriešené problémy, komisia začala podľa potreby konania o porušení. 
hodnotiaca štúdia uplatňovania politiky eú v oblasti voľného pohybu sa 
vypracuje v roku 2012.
štúdia bude použitá ako základ na posúdenie vplyvu možných iniciatív eú 
v oblasti voľného pohybu pracovníkov a jej ukončenie je naplánované na 
začiatok roku 2012. návrhy sa očakávajú v roku 2012.

http://www.epsos.eu/
http://ec.europa.eu/transport/passengers/doc/com_2011_166_report.pdf
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zlepšuje poskytovanie informácií občanom a vyvíja nový systém elektronickej 
výmeny údajov, ktorý by mal znížiť výskyt oneskorení a problémov pri výmene 
informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia.

pokračuje práca na zavedení plné funkčného it systému na výmenu údajov 
medzi vnútroštátnymi inštitúciami sociálneho zabezpečenia v rôznych 
členských štátoch, ktorý by mal byť funkčný najneskôr 1. mája 2014. 

žiada členské štáty, aby zabezpečili, že v budúcnosti zverejnenie výsledkov 
volieb do európskeho parlamentu prebehne vo všetkých členských štátoch 
naraz.

komisia bude monitorovať opatrenia, ktoré boli zavedené vo všetkých 
členských štátoch, aby sa to dosiahlo. 

žiada členské štáty, aby pre občanov eú zabezpečili úplné uplatňovanie ich 
volebných práv v členskom štáte pobytu, možnosť stať sa v tomto štáte 
pobytu členmi politických strán alebo politickú stranu založiť a aby občanov 
eú o ich volebných právach náležite informovali. 

podporné opatrenia prebiehajú.

navrhne zjednodušenie postupu v prípadoch, kedy občania kandidujú vo 
voľbách v členských štátoch pobytu.

opätovné diskusie o návrhu komisie na smernicu rady, ktorou sa zmení 
a doplní smernica 93/109/es, pokiaľ ide o určité podrobnosti uplatňovania 
volebného práva a práva byť volený do európskeho parlamentu pre občanov 
únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi.

zlepší súčasný mechanizmus zabraňujúci dvojitému hlasovaniu vo voľbách 
do európskeho parlamentu, pričom zohľadní časový rámec a výsledok 
blížiacej sa reformy volieb do európskeho parlamentu.

pripravia sa výkladové usmernenia na účel účinnejšieho vykonávania tejto 
smernice v roku 2012..

otvorí diskusiu na identifikovanie možností, ako zabrániť tomu, aby občania 
eú prichádzali o svoje politické práva v dôsledku uplatnenia svojho práva na 
voľný pohyb.

začal sa dialóg s členskými štátmi. komisia v súčasnosti analyzuje pozície 
členských štátov.

vyvíja internetový portál „vaša európa“, ktorý bude fungovať ako jednotné 
kontaktné miesto poskytujúce informácie o právach občanov a podnikov v eú. 
jeho použitie bude jednoduché a bude prístupný cez webovú stránku  
a bezplatnú telefónnu linku. bude poskytovať jasné a praktické informácie 
a bude ústredným vstupným miestom pre všetky volania („front office“), 
v rámci ktorého sa bude rozdeľovať žiadosti medzi rôzne špecializované 
asistenčné útvary („back offices“).

bol spustený v marci 2011. obsah migruje do 22 jazykov. 

zjednodušuje svoje informačné siete v členských štátoch, aby občania ľahko 
našli príslušné kontaktné miesto na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni. zastúpenia komisie v členských štátoch spolu s 500 informačnými 
centrami „europe direct“ zlepšia do roku 2012 propagáciu práv občanov, 
a to o. i. aj prostredníctvom lepšej spolupráce a súčinnosti s existujúcimi 
útvarmi na úrovni eú, ktoré poskytujú pomoc a pomáhajú riešiť problémy.

podpora vašej európy a europe direct (2012 a 2013 v spojení s európskym 
rokom občanov).

prebieha pilotný projekt, v ktorom právni odborníci poskytujú priame rady 
občanom v zastúpeniach komisie.

posilní povedomie občanov o ich statuse občianstva eú, o ich právach 
a účinkoch na ich každodenné životy navrhnutím vyhlásenia rok 2013 za 
európsky rok občanov a zorganizuje počas neho akcie zamerané na 
občianstvo eú a politiky eú súvisiace s občianstvom.

o spoločnom návrhu rozhodnutia európskeho parlamentu a rady 
o európskom roku občanov (2013) sa momentálne rokuje v parlamente 
a v rade. prípravy prebiehajú.

využije synergie medzi dostupnými finančnými nástrojmi eú a racionalizáciu 
na to, aby zjednodušila občanom eú a zúčastneným stranám využívanie 
finančnej podpory, ktorú komisia na rozvoj občianstva eú poskytuje.

návrhy na zjednodušený program „základné práva a občianstvo“ prijatý 
komisiou 15. novembra 2011. návrh na zjednodušený program Európa pre 
občanov prijatý komisiou 14. decembra 2011. návrhy sa prediskutujú 
v Parlamente a Rade.

preskúma možnosti ako ďalej zlepšiť informovanie o európskych 
záležitostiach, ktoré by sa vyznačovalo nezávislosťou, profesionálnym 
prístupom a vysokou kvalitou spravodajstva; v tejto súvislosti komisia takisto 
preskúma možnosti udržateľnejšieho financovania televíznej stanice 
euronews. podporí zriadenie televízneho štúdia euronews v bruseli.

nové programy v súvislosti s európskymi záležitosťami začali na jar 2011 
a televízne štúdio euronews v bruseli sa otvorilo v júni 2011.

(*) oznámenie Komisie – Konzulárna ochrana občanov EÚ v tretích krajinách: súčasný stav 
a budúci vývoj [KoM(2011) 149].

(**) návrh smernice Rady o konzulárnej ochrane občanov Únie v zahraničí [KoM(2011) 881].
(***) http://ec.europa.eu/consularprotection

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf
http://ec.europa.eu/consularprotection
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mobilita občanov

V nadväznosti na zavedenie nových, zlepšených predpisov o koordinácii sociál-
neho zabezpečenia pre štátnych príslušníkov krajín EÚ a ich rodinných príslušníkov, 
ktoré nadobudli účinnosť v polovici roku 2010, tieto predpisy sa od začiatku roku 
2011 začali uplatňovať na štátnych príslušníkov z tretích krajín, ktorí majú legálny 
pobyt v EÚ a pohybujú sa medzi členskými štátmi EÚ. Komisia svoju činnosť 
naďalej zameriavala na účinné uplatňovanie týchto predpisov a vydala dôležité 
usmernenia týkajúce sa práv v oblasti sociálneho zabezpečenia vyslaných 
pracovníkov a osôb, ktoré pracujú vo viac ako jednom členskom štáte. okrem toho 
bol vypracovaný právny návrh s cieľom zaviesť do predpisov o sociálnom zabez-
pečení malé zmeny a doplnenia zamerané okrem iného na objasnenie práv 
samostatne zárobkovo činných cezhraničných pracovníkov na dávky v nezamest-
nanosti a objasnenie toho, kde by zamestnanci leteckých spoločností mali hradiť 
príspevky na sociálne zabezpečenie. 

Ďalej Komisia na žiadosť Bulharska a Rumunska, ako sa stanovuje v Akte o pristú-
pení z roku 2005, predložila 11. novembra 2011 novú správu o fungovaní 
prechodných opatrení týkajúcich sa voľného pohybu pracovníkov z týchto dvoch 
krajín. V správe sa analyzujú migračné toky po rozšírení, hlavné charakteristiky ľudí 
pohybujúcich sa v rámci EÚ a vplyvy takéhoto pohybu na hospodárstvo a trhy práce.

Európsky rok dobrovoľníckej práce 2011 

Takmer 100 miliónov občanov Európskej únie každého veku vynakladá svoj čas, 
talent a peniaze, aby pozitívne prispeli k rozvoju svojich komunít prostredníctvom 
dobrovoľníckej práce v organizáciách občianskej spoločnosti. Dobrovoľníctvo 
je aktívnym vyjadrením občianskej účasti, ktorá posilňuje spoločné európske 
hodnoty, ako je napr. solidarita a sociálna súdržnosť. Dobrovoľníctvo takisto 
predstavuje významné príležitosti na vzdelávanie, keďže zapojenie do dobrovoľ-
níckej činnosti môže priniesť ľuďom nové zručnosti a spôsobilosti, vďaka ktorým 
môžu zlepšiť svoju zamestnateľnosť. Dobrovoľnícka práca zohráva dôležitú úlohu 
v takých rozmanitých a odlišných odvetviach, akými sú vzdelávanie, mládež, 
kultúra, šport, životné prostredie, zdravie, sociálna starostlivosť, ochrana spotre-
biteľa, humanitárna pomoc, rozvojová politika, výskum a rovnosť príležitostí. 

V rámci roku 2011 sa stanovili štyri hlavné ciele: 

1. uľahčiť ľuďom vykonávanie dobrovoľníckej činnosti; 
2. zlepšiť kvalitu dobrovoľníckej práce;
3. uznávať a oceňovať dobrovoľníkov;
4. zdôrazniť význam dobrovoľníctva a podnietiť vznik novej generácie dobrovoľníkov. 

Kľúčovým partnerom bolo združenie EyV2011 Aliance, ktoré zastupuje viac ako 
1 500 dobrovoľníckych organizácií z celej Únie, a tiež členské štáty prostredníc-
tvom osobitne vymenovaných „národných koordinačných orgánov“. Počas roku 
sa do podujatí zapojili aj Európsky parlament, Európsky hospodársky a sociálny 
výbor a Výbor regiónov. 
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„európska noc bez nehody 2011“ 

Európska noc bez nehody je dobrovoľnícky projekt mladých vodičov a pre 
mladých vodičov, ktorí sa uskutočnil v sobotu 15. októbra 2011 vo všetkých  
27 členských štátoch EÚ. okolo tisíc dobrovoľníkov vo veku od 18 do 29 rokov 
sa vybralo do 200 nočných klubov a vyzývali mladých vodičov, aby sa zaviazali, 
že ak budú šoférovať domov, nebudú piť alkohol ani užívať drogy. na konci 
večera dali dobrovoľníci všetkým zúčastneným vodičom možnosť, aby svojim 
pasažierom dokázali, že sú zodpovednými mladými európskymi občanmi tak, 
že sa podrobia dobrovoľnej dychovej skúške a/alebo drogovému testu. 

„služba mestu – obedy pre komunitu“ 

Spoločné delenie chleba pri stole je mocným symbolom sociálnej integrácie. 
Projekt Služba mestu – obedy pre komunitu (Serve the City Community 
Dinners) využíva tento symbol a inovatívny prístup. V rámci projektu sa orga-
nizujú obedy pre komunitu a rozdáva sa jedlo ľuďom bez domova – v Campo 
des Cebolas v centre portugalského lisabonu sa počas jedného roka každý 
týždeň pod holým nebom rozdá 200 obedov. Cieľom je priblížiť sa ľuďom bez 
domova a členom marginalizovaných spoločenstiev a nadviazať s nimi kontakt 
a zároveň vybudovať zdravé vzťahy a priateľstvá medzi dlhodobými dobrovoľ-
níkmi a medzi krátkodobými dobrovoľníkmi a aj „rekreačnými dobrovoľníkmi“.

Európsky rok 
dobrovoľníckej práce 
2011 - mladí ľudia 
podporujú bezpečnú jazdu.

Komisia sa zaviazala zabezpečiť, aby mal rok dobrovoľníckej práce dlhodobý 
a pozitívny vplyv v oblasti dobrovoľníctva aj po skončení roku 2011. Preto 
v septembri 2011 (5) Komisia prijala oznámenie o dobrovoľníckej práci, ktoré 
dobrovoľnícku prácu stavia do širšieho kontextu stratégie Európa 2020 pre rast 
a s ňou spojených hlavných iniciatív. V oblasti humanitárnej pomoci urobila 
Komisia krok vpred zriadením Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humani-
tárnu pomoc tak, ako to vyplývalo z lisabonskej zmluvy. V roku 2011 iniciovala 
verejné konzultácie a posúdenie vplyvu a spustila pilotné projekty, ktoré majú 
prispieť k stanoveniu štruktúry a úlohy budúcich zborov.

Európsky rok aktívneho starnutia 2012

Cieľom Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 
bude zvýšiť informovanosť o prínose starších ľudí pre spoločnosť. Rok bude príle-
žitosťou pre všetkých, vrátane tvorcov politík a občanov, zamyslieť sa nad skutoč-
nosťou, že Európania žijú dlhšie a tešia sa lepšiemu zdraviu ako kedykoľvek 
predtým. V roku 2011 sa zorganizovali úvodné kontakty medzi zainteresovanými 
stranami, ako napríklad národnými vládami a platformou AGE (sieťou organizácií 
pre ľudí nad 50 rokov), s cieľom pripraviť aktivity priamo na mieste počas roku 
2012.
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Európsky rok občanov 2013

V auguste 2011 Komisia prijala návrh určiť rok 2013 za Európsky rok občanov (6). 
občianstvo Únie, ako sa stanovuje v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
sa automaticky vzťahuje na všetkých štátnych príslušníkov členských štátov, 
ktorým sa na jeho základe priznáva dodatočný súbor práv, medzi ktoré patrí aj 
právo na voľný pohyb a pobyt v rámci územia iných členských štátov, ako je štát, 
ku ktorému sa viaže ich štátna príslušnosť. Európsky rok občanov 2013, ktorým 
sa oslávi 20. výročie ustanovenia občianstva Únie v Maastrichtskej zmluve, 
poskytne vhodne načasovanú príležitosť na zviditeľnenie občianstva Únie a jeho 
konkrétneho prínosu pre jednotlivcov a zdôrazní, aké dôležité je, aby občania sami 
prispeli k dosiahnutiu vlastných práv. 

program Európa pre občanov 2014 – 2020

Komisia v decembri prijala návrh na pokračovanie programu „Európa pre občanov“ 
(2007 – 2013) (7). Cieľom návrhu je posilniť európsku pamiatku a kapacitu občanov 
a ich združení, pokiaľ ide o občiansku účasť. Program bude zahŕňať organizácie 
pôsobiace v oblasti európskej pamiatky, organizácie všeobecného európskeho 
záujmu, obce, organizácie občianskej spoločnosti a think tanky. nový program 
bude mať efektívnejšiu štruktúru a bude postavený na silných prvkoch súčasného 
programu. 

iniciatíva občanov

lisabonská zmluva zaviedla novú formu verejnej účasti na tvorbe politiky Európ-
skej únie, európsku iniciatívu občanov. Aby toto nové právo nadobudlo účinnosť, 
Európsky parlament a Rada prijali začiatkom roka 2011 (8) nariadenie, ktoré 
sa začne uplatňovať od 1. apríla 2012. Rok 2011 bol teda venovaný príprave 
vykonávania tohto nového nástroja, ktorý umožní jednému miliónu občanov EÚ 
pochádzajúcich z najmenej siedmych členských štátov vyzvať Komisiu na predlo-
ženie návrhu právneho aktu v oblastiach, v ktorých má právomoc takýto návrh 
predložiť. 

Významnou inováciou, ktorá sa plánuje v nariadení, je možnosť pre organizátorov 
občianskych iniciatív zbierať online vyjadrenia podpory podpisujúcich. Komisia 
prijala technické a bezpečnostné normy na elektronické systémy zberu 
17. novembra 2011 (9) a aby uľahčila online zber, v decembri 2011 sprístupnila 
softvér s otvoreným zdrojom, ktorý môžu organizátori bezplatne sťahovať.
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spravodlivosť

Občania musia mať možnosť využívať slobody, ktoré im prislúchajú ako 
občanom Únie a mali by mať právo na prístup k spravodlivosti v prípade 
právnych problémov kdekoľvek v EÚ, na ochranu a podporu, ak sa stanú 
obeťou zločinu, na spravodlivý súd, ak sú obvinení z trestného činu, ako aj  
na účinné riešenie občianskoprávnych vecí, ako napríklad rozvod, výživné, 
majetok a dedičstvo v cezhraničných situáciách. Systém spravodlivosti v celej 
Únii by mal plne rešpektovať základné práva, pričom by sa mal zamerať  
na postavenie osôb podozrivých zo spáchania trestného činu pred súd. 
Podobným spôsobom je potrebný vývoj jednotného trhu v oblasti súdnictva 
ako sa opisuje v kapitole 2 vrátane európskeho spoločného kúpneho práva, 
cezhraničného vymáhania pohľadávok a alternatívneho riešenia sporov. 

ochrana obetí trestných činov 

na práva obetí sa vzťahujú zásady základných práv a nediskriminácie. nediskri-
minácia bola potvrdená v prelomovom rozsudku z roku 1989 vo veci Cowan/
Trésor Public, v ktorom Súdny dvor vyniesol rozsudok, že obete majú právo na 
kompenzáciu bez ohľadu na ich národnosť.

odhadovaných 75 miliónov ľudí v Európe sa môže každoročne stať obeťou trest-
ného činu. Ak udalosť nastane v zahraničí, rôzne kultúry, jazyky a zákony môžu 
sťažiť získanie ochrany. okrem toho je riziko stať sa obeťou trestného činu rovnako 
vysoké pri cestovaní do zahraničia, ako je doma.

Minimálne pravidlá uplatňované na obete sú súčasťou širšieho cieľa, ktorým 
je vybudovať európsky priestor spravodlivosti, aby sa všetci mohli spoľahnúť na 
zabezpečenie rovnakej úrovne základných práv a mali dôveru voči systému spra-
vodlivosti, nech už sa nachádzajú kdekoľvek v EÚ. Práva obetí sú takisto základ-
nými právami vrátane rešpektovania ľudskej dôstojnosti, súkromného a rodinného 
života a majetku. Tieto práva by mali byť zaručené spolu s právami ostatných 
strán zapojených do trestného konania, napr. osôb obvinených z trestného činu. 
lisabonská zmluva pre EÚ poskytuje jasný právny základ (10) na ustanovenie 
minimálnych pravidiel, pokiaľ ide o práva obetí trestných činov s cieľom uľahčiť 
vzájomné uznávanie rozsudkov a súdnych rozhodnutí. 

Komisia sa usiluje o zabezpečenie lepšieho uplatňovania práv obetí a na tento 
účel vypracovala dva návrhy v tejto oblasti zamerané na posilnenie existujúcich 
vnútroštátnych ustanovení o minimálnych normách platných v celej EÚ, aby sa 
všetky obete mohli spoľahnúť na rovnakú základnú úroveň práv, bez ohľadu na 
ich štátnu príslušnosť či miesto v EÚ, na ktorom sa trestný čin stal. 

návrh smerníc, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre obete (11) je zostavený tak, 
aby zabezpečoval, že v rámci Únie sa s obeťami zaobchádza s rešpektom a polícia, 
prokurátori a sudcovia sú vyškolení, ako najlepšie zaobchádzať s takýmito osobami; 
že obetiam sa poskytujú informácie o ich právach a o ich prípade spôsobom, ktorý je 
pre ne zrozumiteľný; majú prístup k pomoci v každom členskom štáte; môžu sa 
zúčastniť konania, ak chcú, a poskytuje sa im pomoc pri účasti na súdnom procese; 
sú chránené počas policajného vyšetrovania trestného činu a počas súdneho 
konania a identifikujú sa zraniteľné obete, ako napr. deti, obete znásilnenia alebo 
obete so zdravotným postihnutím, a poskytuje sa im náležitá ochrana.

návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych 
veciach (12) je zostavený tak, aby pomáhal chrániť obete násilia pred akýmkoľvek 
ďalším ublížením zo strany osoby, ktorá na nich zaútočila, a aby zabezpečoval, 
že obete násilia (napr. domáceho násilia) sa stále môžu spoliehať na príkaz pre 
páchateľa nepribližovať sa k obeti alebo na ochranný príkaz, ak cestujú alebo sa 
sťahujú do iného členského štátu EÚ. Týmto nariadením sa doplní smernica 
o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach dohodnutá Európskym parla-
mentom a Radou v decembri. Rovnako dôležité je zabezpečiť, aby neostali žiadne 
medzery v ochrane obetí. na ochranu žien pri cestovaní do zahraničia sa zo 
správnych dôvodov vzťahuje buď trestné právo, alebo občianske právo v závislosti 
od systému členského štátu. Je dôležité mať obe, aby mohli byť ženy chránené.

Pripravuje sa nová ochrana 
pre obete trestných činov.
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právo podozrivého na spravodlivé súdne konanie

Inštitúcie EÚ počas roku vykonávali svoje činnosti, iniciované v lisabonskej 
zmluve, aby posilnili práva podozrivých alebo obvinených osôb v trestných kona-
niach stanovením minimálnych noriem v rámci EÚ. Zahŕňalo to návrh smernice 
týkajúcej sa práva podozrivých a obvinených osôb na prístup k právnemu zástup-
covi a práva zadržaných osôb komunikovať s osobou podľa svojho výberu, napr. 
s príbuzným, zamestnávateľom alebo konzulárnym orgánom (13). Tento návrh je 
predmetom diskusií v Parlamente a v Rade. 

Vychádza z dvoch predchádzajúcich iniciatív v oblasti práva na preklad a tlmo-
čenie prijatých v roku 2010 a práva na informácie v trestnom konaní, o ktorom sa 
rokovalo a Parlament a Rada ho odsúhlasili v priebehu roku 2011. 

okrem toho Európska komisia prijala Zelenú knihu o uplatňovaní trestnoprávnych 
predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody (14).

posúdenie použitia európskeho zatýkacieho rozkazu

V správe Komisie (15) sa hodnotí spôsob, akým členské štáty používajú európsky 
zatýkací rozkaz, a posudzuje sa jeho doterajšie fungovanie. 

Členské štáty vydali v rokoch 2005 až 2009 takmer 55 000 európskych zatýka-
cích rozkazov, čo viedlo k presunu takmer 12 000 podozrivých do iného členského 
štátu. V uvedenom období mal zatýkací rozkaz významný vplyv na zrýchlenie 
transferu podozrivých osôb medzi krajinami EÚ. Vydávanie, ktoré pred zavedením 
európskeho zatýkacieho rozkazu trvalo v priemere rok, sa v súčasnosti skrátilo 
na 16 dní, pokiaľ podozrivý s vydaním súhlasí, alebo 48 dní, pokiaľ s ním nesú-
hlasí. Z európskeho zatýkacieho rozkazu sa preto stal kľúčový nástroj v boji proti 
trestnej činnosti a dôležitý prvok vnútornej bezpečnosti EÚ. na základe správy 
a následných diskusií v Európskom parlamente v júni a v Rade v októbri sa predložia 
ďalšie doladenia a vylepšenia systému.

vzájomné majetkové práva manželov 

Právne predpisy Únie už v prípade medzinárodných manželských párov zjednodu-
šili určovanie pravidiel, ktoré by sa mali uplatniť v prípade rozvodu. Komisia teraz 
navrhuje riešiť súvisiacu otázku, ktorá sa týka spôsobu nakladania so spoločným 
majetkom po rozvode. Táto iniciatíva (16) je takisto súčasťou opatrení EÚ na 
riešenie zostávajúcich prekážok, s ktorými sa bežne stretávajú ľudia žijúci, pracu-
júci, študujúci a cestujúci v iných európskych štátoch. 

zločinci postavení preD súD
medzi podozrivými, ktorí sa podrobili európskemu 

zatýkaciemu rozkazu, bol neúspešný bombový útočník 
z londýna zaistený v taliansku, nemecký sériový vrah 

vystopovaný v španielsku, podozrivý pašerák drog z malty, 
ktorého vydala veľká británia, banda ozbrojených 

lúpežníkov hľadaná v taliansku, ktorej členov neskôr zatkli 
v šiestich rôznych členských štátoch Eú a najnovšie sa 

podarilo uskutočniť veľkú medzinárodnú operáciu v piatich 
krajinách, ktorej cieľom bolo rozdrobiť lúpežnícke siete 

zamerané na nákladnú diaľničnú dopravu.
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vymedzenie politík Eú v oblasti trestného práva 
na ochranu občanov 

Komisia po prvýkrát vytvorila stratégiu a zásady (17), ktoré má v úmysle uplat-
ňovať pri využívaní trestného práva EÚ s cieľom posilniť vykonávanie európskych 
politík a ochraňovať záujmy občanov v súlade s lisabonskou zmluvou. Jasne 
vymedzená politika EÚ v oblasti trestného práva môže pomôcť zaistiť uplatňo-
vanie pravidiel v celej EÚ a predovšetkým predchádzať manipulácii finančných 
trhov vrátane tej, ktorá pochádza z obchodovania zasvätených osôb, alebo 
ochraňovať životné prostredie. Stratégia stanovuje podmienky, za ktorých môžu 
Únia a členské štáty spolupracovať na vytváraní súdržnej a jednotnej politiky EÚ 
v oblasti trestného práva: 

 � trestné právo musí vždy byť krajným prostriedkom;

 � použitie trestnoprávnych sankcií by malo byť vyhradené pre mimoriadne  
závažné trestné činy;

 � pri opatreniach v oblasti trestného práva je potrebné brať ohľad na základné 
práva: nové právne predpisy si vyžadujú striktné rešpektovanie základných 
práv tak, ako ich zaručuje Charta základných práv EÚ a Európsky dohovor 
o ochrane ľudských práv;

 � každé rozhodnutie o tom, aký typ trestnoprávneho opatrenia alebo sankcie sa 
uplatní, musí byť podložené jasnými a konkrétnymi dôkazmi a musí rešpektovať 
zásadu subsidiarity a proporcionality.

intenzívnejšia činnosť Eú v oblasti riešenia 
problému drog v Európe

Komisia dala protidrogovej politike nový podnet oznámením celkovej revízie 
pravidiel EÚ boja proti nedovoleným drogám, najmä proti novým psychoaktívnym 
látkam (18). To zahŕňa prísnejšie právne predpisy v oblasti nových psychoaktívnych 
látok, aby EÚ mohla rýchlejšie reagovať, vrátane možnosti dočasných zákazov, 
nové právne predpisy s cieľom riešiť cezhraničné pašovanie drog prostriedkami 
trestného práva, ako aj nové zákony na prísnejší dohľad nad chemickými látkami 
používanými na výrobu drog.

ochrana finančného záujmu Eú a boj proti 
podvodom 

V máji 2011 Komisia prijala súbor návrhov (19) zameraných na zlepšenie ochrany 
finančných záujmov EÚ prostredníctvom posilnenia trestného práva v členských 
štátoch. návrhy obsahujú opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi prokurátormi 
a sudcami v celej EÚ v oblasti boja proti podvodom, ako aj návrhy na zlepšenie 
konzistentnosti a spravodlivosti pri uplatňovaní trestnoprávnych sankcií vo vzťahu 
k podvodom. Cieľom návrhov je takisto rozšíriť možnosti Európskeho úradu pre 
boj proti podvodom (olAF) a orgánu justičnej spolupráce EÚ Eurojust. 

Inšpektorka OLAF-u 
a colný úradník počas 
akcie proti pašovaniu 
alkoholu. Boj proti 
podvodom je kľúčovou 
európskou politikou. 
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V júni 2011 Komisia prijala novú stratégiu boja proti podvodom (20) s cieľom 
aktualizovať a modernizovať svoje politiky v tejto oblasti. Prijme sa systematic-
kejší prístup k boju proti podvodom týkajúcim sa rozpočtu EÚ, aby sa zlepšili 
kapacity Komisie v oblasti kontroly a auditu. olAF bude zohrávať významnú 
úlohu a bude pomáhať útvarom Komisie formou poskytovania expertízy a pora-
denstva na rozvoj týchto stratégií boja proti podvodom. 

Prvým výsledkom tohto nového prístupu je akčný plán EÚ týkajúci sa boja proti 
pašovaniu cigariet a alkoholu pozdĺž východnej hranice EÚ. V dôsledku pašovania 
cigariet a alkoholu strácajú členské štáty každý rok viac ako 10 miliárd EUR 
v oblasti daňových a colných príjmov. 

V marci 2011 Európska komisia prijala návrh na reformu Európskeho úradu pre 
boj proti podvodom (olAF). Cieľom reformy je zlepšiť efektívnosť, účinnosť 
a zodpovednosť úradu a súčasne zachovať jeho nezávislosť pri vyšetrovaní. 
od svojho založenia v roku 1999 viedol olAF približne 4 500 vyšetrení, čím 
výrazne prispel k ochrane rozpočtu EÚ pred podvodmi. Cieľom tejto reformy je 
dosiahnuť, aby bol olAF ešte silnejším, efektívnejším a schopnejším, v prospech 
každého európskeho občana. Súčasťou návrhu sú opatrenia, ktorými sa má 
zabezpečiť efektívnejší priebeh vyšetrovaní orgánu olAF, ochrana práv vyšetrova-
ných osôb a posilnenie spolupráce medzi orgánom olAF a jeho strategickými 
partnermi v boji proti podvodom. 

koordinácia daní a ciel na účinnejší boj proti 
podvodom 

Koordinácia daní je významným nástrojom v boji proti daňovým podvodom v EÚ 
aj mimo nej. Únia stupňuje svoj boj proti daňovým podvodom a únikom a naďalej 
vedie kampaň za dobrú správu na medzinárodnej úrovni, založenú na troch 
zásadách: väčšia transparentnosť daňových systémov, výmena informácií 
o daniach medzi orgánmi verejnej správy a spravodlivá daňová súťaž. Komisia 
rokuje o zahrnutí ustanovení o dobrej správe do dohôd s tretími krajinami. Začali 
sa rokovania s 28 tretími krajinami alebo regiónmi, pričom sa 11 rokovaní už 
ukončilo. Rokovania so Singapurom sú vo finálnej kritickej fáze, pričom problema-
tická je spravodlivá daňová súťaž. 

na úrovni EÚ predstavovalo dôležitý medzník februárové prijatie novej smer-
nice (21) o administratívnej spolupráci v oblasti daní v Rade. V smernici sa stano-
vuje, že členské štáty sa už nemôžu spoliehať na bankové tajomstvo, t. j. nemôžu 
odmietnuť poskytnutie údajov, teda sa v nej odrážajú medzinárodné normy 
v oblasti transparentnosti a výmeny informácií v oblasti daní. Touto smernicou sa 
od 1. januára 2014 zavádza takisto automatická výmena informácií o piatich 
kategóriách príjmu a kapitálu: príjem zo zamestnania, odmeny riaditeľov, produkty 
životného poistenia, na ktoré sa nevzťahujú iné smernice EÚ, dôchodky a vlast-
níctvo nehnuteľností alebo príjem z nehnuteľného majetku.

Algirdas Šemeta, 
komisár pre dane a colnú 

úniu, audit a boj proti 
podvodom, sa aktívne 

zúčastnil boja proti 
pirátstvu a falšovaniu – na 

hraniciach Únie bolo 
zastavených 103 miliónov 

výrobkov, v prípade 
ktorých bolo podozrenie 

z porušovania práv 
duševného vlastníctva.
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Účinná colná politika pomáha v boji proti pirátstvu a falšovaniu. Porušovanie práv 
duševného vlastníctva má nepriaznivý hospodársky vplyv nielen na legálne 
podniky, ale aj na každodenné životy občanov. Podľa poslednej správy zadržali 
colné orgány EÚ na vonkajších hraniciach EÚ viac ako 103 miliónov výrobkov, pri 
ktorých existovalo podozrenie z porušenia práv duševného vlastníctva. Počet 
zásielok, ktoré zadržali colné orgány, sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
takmer zdvojnásobil – z 43 500 na takmer 80 000. hodnota zadržaného tovaru 
sa odhaduje na viac ako jednu miliardu EUR. na prvých miestach v rebríčku tovaru 
zadržaného colnými orgánmi boli cigarety (34 %), kancelárske potreby (9 %), iné 
tabakové výrobky (8 %), etikety, visačky a emblémy (8 %), odevy (7 %) a hračky 
(7 %). Pokiaľ ide o krajiny pôvodu, hlavným zdrojom porušovania práv duševného 
vlastníctva je stále Čína, odkiaľ celkovo pochádzalo 85 % celkového tovaru poru-
šujúceho práva duševného vlastníctva. 

Komisia vykonáva niekoľko opatrení, aby posilnila schopnosť colných úradov 
bojovať proti takémuto obchodu. Dňa 24. mája 2011 Komisia prijala návrh (22) 
nového nariadenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva v oblasti colníctva, 
ako súčasť uceleného balíka opatrení v oblasti práv duševného vlastníctva.

Existujúci právny rámec je platný od roku 2003. Teraz treba prijať nové naria-
denie, v ktorom sa zohľadní súčasný vývoj, napríklad rastúci význam práv dušev-
ného vlastníctva pre hospodárstvo EÚ a prudký nárast objemu poštového styku 
v dôsledku nákupu cez internet. okrem toho je cieľom tohto návrhu riešenie sporu 
s Indiu a Brazíliou, pokiaľ ide o otázku generických liekov prechádzajúcich cez 
územie EÚ.

Dobrá spolupráca s medzinárodnými obchodnými partnermi môže takisto výrazne 
pomôcť pri predchádzaní a odhaľovaní tovaru porušujúceho práva duševného 
vlastníctva skôr, ako sa dovezie do EÚ. Akčný plán s Čínou, ktorý sa sústreďuje na 
presadzovanie spolupráce v oblasti práv duševného vlastníctva v oblasti colníctva, 
bol predĺžený do konca roku 2012. Pri zabezpečovaní riadnej identifikácie tovaru, 
ktorý porušuje práva duševného vlastníctva, je takisto veľmi dôležitá spolupráca 
s odvetvím priemyslu. 
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vnútorné záležitosti 

Politiky vnútorných záležitostí sú zamerané na zabezpečenie toho, aby sa 
všetky činnosti potrebné a užitočné pre hospodársky, kultúrny a sociálny 
rast EÚ rozvíjali v právnom a bezpečnom prostredí. Konkrétnejšie, tieto 
politiky sú navrhnuté s cieľom budovať otvorenú a bezpečnejšiu Európu, 
riešiť okrem iného migráciu, kontrolu na hraniciach, bezpečnosť, tero-
rizmus a organizovanú trestnú činnosť a obchodovanie s ľuďmi.

migrácia 

Po hĺbkovom preskúmaní súčasných právnych predpisov zaoberajúcich sa migrá-
ciou a voľným pohybom osôb Komisia v polovici roka vo forme oznámenia 
o migrácii predstavila svoju víziu štruktúrovanejšieho, súhrnnejšieho a reaktívnej-
šieho prístupu EÚ k výzvam a príležitostiam migrácie, a to aj s ohľadom na 
súčasný vývoj v stredomorskom regióne. Tieto iniciatívy sa týkali viacerých 
aspektov migrácie vrátane posilnenia hraničných kontrol a správy v schengen-
skom priestore, posilnenia spoločného európskeho azylového systému, lepšieho 
zacielenia legálnej migrácie, výmeny najlepších postupov na zabezpečenie 
úspešnej integrácie migrantov, a zaujatia strategického prístupu k vzťahom 
s tretími krajinami, pokiaľ ide o problematiku migrácie. V novembri Komisia 
spustila imigračný portál EÚ (23), ktorý poskytuje praktické informácie migrantom 
a potenciálnym migrantom. V oblasti zákonnej migrácie sa v decembri prijala 
smernica o jednotnom povolení. Týmto novým právnym predpisom sa zjednodu-
šujú postupy súvisiace s migráciou a zabezpečuje sa ním, že na pracovníkov 
z tretích krajín s legálnym pobytom v niektorom členskom štáte sa bude vzťahovať 
spoločný súbor práv na rovnaké postavenie ako majú štátni príslušníci daného 
štátu. Komisia takisto prijala správy (24) o smernici o študentoch, žiakoch, nepla-
tených stážistoch a dobrovoľníkoch, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, 
a o smernici o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj 
o výskumných pracovníkoch, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom. okrem toho 
v členských štátoch nadobudla úplnú platnosť tzv. smernica (25) o modrej karte, 
ktorá má uľahčiť migráciu vysoko kvalifikovaných osôb z krajín mimo EÚ. Boj proti 
nezákonnej migrácii posilnilo nadobudnutie účinnosti smernice o sankciách (26) 
pre zamestnávateľov, ktorá je zameraná na bezohľadných zamestnávateľov 
nelegálnych migrantov. 

V súvislosti s vývojom v južnom Stredozemí Komisia navrhla otvoriť dialóg 
o migrácii, mobilite a bezpečnosti s krajinami severnej Afriky. Dialóg by sa mal 
týkať všetkých aspektov budúcich vzťahov EÚ s týmto regiónom, ktoré súvisia 
s migráciou. V rámci tohto návrhu sa predpokladajú partnerstvá v oblasti mobility 
s cieľom lepšie riadiť možnosti legálnej mobility medzi EÚ a severoafrickými 
krajinami. Takéto partnerstvá budú uzatvárané individuálne s každou partnerskou 
krajinou v spolupráci s členskými štátmi. Partnerstvá by mali pomôcť krajinám 
lepšie využívať potenciál pracovnej sily na ich vlastnom území, a zároveň pomôcť 
pri napĺňaní potrieb pracovných trhov členských štátov.

Súdny dvor rozhodol, že smernica o návrate je v rozpore s vnútroštátnymi pred-
pismi ukladajúcimi trest odňatia slobody pre príslušníka tretej krajiny, ktorý sa 
nepravidelne zdržiava na území členského štátu a ktorý neuposlúchne príkaz 
opustiť územie tohto štátu (27).

Cecilia Malmströmová, 
komisárka pre vnútorné 
záležitosti, odštartovala 

novú fázu v rámci 
„Globálneho prístupu 

k migrácii a mobilite“.
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schengenské pravidlá

Schengenský priestor bez hraničných kontrol na vnútorných hraniciach, ktorý 
umožňuje voľný pohyb približne 400 miliónov ľudí medzi 26 krajinami (vrátane 
štyroch pridružených krajín), je jedným z najhmatateľnejších, najpopulárnejších 
a najväčších úspechov Európskej únie a zároveň predstavuje jednu zo základných 
slobôd.

V dôsledku nedostatkov zistených na niektorých vonkajších hraniciach niekoľko 
členských štátov vyjadrilo znepokojenie nad fungovaním schengenského priestoru. 
Komisia v máji navrhla balík opatrení vzhľadom na rôzne aspekty migrácie 
vrátane prísnejšej správy schengenského priestoru.

Európska rada na svojom júnovom zasadnutí (28) dospela k záveru, že by sa mal 
zaviesť mechanizmus, ktorým by sa reagovalo na výnimočné okolnosti, ktoré 
ohrozujú celkové fungovanie schengenskej spolupráce, a to bez narušenia zásady 
voľného pohybu osôb. Európska rada takisto dospela k záveru, že ako krajné 
riešenie by sa do rámca tohto mechanizmu pripojila bezpečnostná doložka, ktorá 
by umožnila výnimočne obnoviť kontrolu vnútorných hraníc v skutočne kritickej 
situácii. Komisia na základe týchto záverov ako aj pozície Európskeho parlamentu 
z júla 2011 a v súlade s jej oznámením o migrácii prijala v septembri návrhy 
na zabezpečenie účinnejšieho systému správy Schengenu, lepšie pripraveného 
na posilnenie schengenského priestoru a na vyrovnanie sa s krízami vyplývajúcimi 
z vnútorných a vonkajších tlakov. o týchto návrhoch sa v súčasnosti rokuje 
v Európskom parlamente a Rade.

Je tiež potrebné poznamenať, že Parlament prijal v júni pozitívne stanovisko, 
pokiaľ ide o splnenie podmienok Bulharskom a Rumunskom na pristúpenie do 
schengenského priestoru.

Dňa 11. októbra 2011 sa začala prevádzka vízového informačného systému (VIS) 
na všetkých schengenských konzulátoch udeľujúcich víza v severnej Afrike 
(Alžírsko, Egypt, líbya, Maroko, Mauritánia a Tunisko). VIS je centrálnou data-
bázou, ktorá podporuje výmenu údajov o vízach na krátkodobý pobyt medzi 
schengenskými štátmi. žiadatelia o víza sa musia dostaviť osobne pri prvom 
podaní žiadosti, aby bolo možné získať ich biometrické údaje: digitálnu fotografiu 
a odtlačky prstov. 

sChengenský priestor k 19. deCembru 2011

štáty EÚ, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru

štáty EÚ, ktoré nie sú súčasťou schengenského priestoru

štáty, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru, ale nie sú 
členmi EÚ

AT: Rakúsko 
BE: Belgicko 
BG: Bulharsko 
Ch: švajčiarsko
Cy: Cyprus
CZ: Česká republika
DE: nemecko
DK: Dánsko
EE: Estónsko
El: Grécko
ES: španielsko
FI: Fínsko
FR: Francúzsko
hU: Maďarsko
IE: írsko
IS: Island

IT: Taliansko
lI: lichtenštajnsko
lT: litva
lU: luxembursko
lV: lotyšsko
MT: Malta
nl: holandsko
no: nórsko
Pl: Poľsko
PT: Portugalsko
Ro: Rumunsko
SE: švédsko
SI: Slovinsko
SK: Slovensko
UK: Spojené kráľovstvo

Zdroj: Európska komisia
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kontrola vonkajších hraníc – silnejší právny rámec, 
lepšie koordinované spoločné operácie

Frontex je agentúra zodpovedná za koordináciu kontroly vonkajších hraníc EÚ, 
najmä v podobe organizovania spoločných operácií na podporu prvotnej úlohy 
členských štátov. Táto agentúra v roku 2011 naďalej poskytovala operačnú 
podporu v niektorých členských štátoch a posilnila si svoje právne postavenie. 
Parlament a Rada zmenili a doplnili právne predpisy, ktorými sa upravuje činnosť 
agentúry Frontex s cieľom objasniť a posilniť jej mandát a úlohu (29). hlavným 
cieľom týchto zmien a doplnení bolo zabezpečiť dostupnosť technického vyba-
venia a kvalifikovaných príslušníkov pohraničnej stráže pre spoločné operácie, 
zabezpečiť efektívnu koordináciu, vykonávanie a hodnotenie spoločných operácií, 
zabezpečiť efektívnu koordináciu v oblasti riadenia hraníc medzi agentúrou 
Frontex a tretími krajinami, zlepšiť efektívnosť spoločných operácií navracania 
a zlepšiť hodnotenie výkonov členských štátov v oblasti riadenia hraníc. V zmene-
ných a doplnených právnych predpisoch sa najmä zdôraznilo prísnejšie dodržia-
vanie základných práv počas všetkých operácií Frontexu. 

Bezpečné hranice sú 
kľúčovou témou.

operácie na riešenie migračných problémov

Počas skúmaného roka EÚ pružne reagovala na migračné problémy, pred ktoré 
bola postavená a využila všetky operačné a finančné prostriedky, ktoré mala 
k dispozícii. Zmobilizovala finančné prostriedky vo výške 144 mil. EUR na zvládnutie 
núdzovej humanitárnej situácie, ktorá je dôsledkom náhleho prílivu utečencov 
a vyhnancov do krajín susediacich s líbyou. Táto podpora spolu s finančnými 
prostriedkami poskytnutými na bilaterálnom základe umožnila ponúknuť utečencom 
a vyhnancom dočasné prístrešie, uspokojiť ich základné potreby a pomôcť mnohým 
z nich vrátiť sa do rodnej krajiny. 

Agentúra Frontex spustila 20. februára operáciu s názvom hermes 2011, ktorej 
cieľom je pomáhať Taliansku dozerať na námorné hranice, identifikovať migrantov 
a utečencov, a takisto aj pomáhať pri pátracích a záchranných operáciách na 
mori. V rámci operácie hermes 2011 sa vymedzil operačný priestor na juhu 
ostrova lampedusa a 15. marca 2011 sa aktivoval ďalší priestor na Sardínii. 
na operácii sa podieľa desať členských štátov (Belgicko, Česká republika, Francúzsko, 
holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, španielsko, švédsko a Taliansko), 
ktoré poskytujú odborníkov a technické zdroje vrátane lietadiel. Misia má za úlohu 
identifikovať štátnu príslušnosť migrantov a zbierať spravodajské informácie 
o sieťach, ktoré pašujú ľudí. odborníci z Europolu takisto poskytujú operačnú 
analytickú pomoc v rámci operácie. Taliansku okrem finančnej podpory na riešenie 
otázok spojených s migráciou vo výške 130 miliónov EUR poskytnutých v ostatných 
dvoch rokoch bola takisto udelená núdzová finančná pomoc vo výške 13 miliónov EUR 
z 28,1 milióna EUR, ktoré Komisia vyčlenila na riadenie vonkajších hraníc, Európsky 
fond pre utečencov a Európsky fond pre návrat. 
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Rýchle pohraničné zásahové tímy (RABIT) v Grécku: počas tejto operácie, ktorá 
trvala od 2. novembra 2010 do 2. marca 2011, takmer 200 vyškolených hosťu-
júcich policajtov pohraničnej stráže z 26 členských štátov pomáhalo svojim 
gréckym kolegom pri kontrole pohraničných oblastí s Tureckom, ako aj pri identi-
fikácii zadržaných nelegálnych prisťahovalcov. nasadenie rýchlych pohraničných 
zásahových tímov riadené agentúrou Frontex pomohlo tiež gréckym orgánom 
zhromaždiť informácie o migračných trasách a sieťach sprostredkovateľov, ktorí 
využívajú zúfalú situáciu nelegálnych prisťahovalcov. Počas 4-mesačného 
obdobia operácie bolo odhalených viac ako 11 800 migrantov a počet protipráv-
nych vstupov klesol o viac ako 70 %. EÚ naďalej pomáhala Grécku pri vykonávaní 
akčného plánu o azylovej reforme a riadení migrácie, v ktorom sa určili krátkodobé 
a dlhodobé opatrenia potrebné na vytvorenie správne fungujúceho azylového 
a migračného systému. Komisia koordinovala poskytovanie pomoci prostredníc-
tvom odborníkov z členských štátov a poskytovala cielenú finančnú podporu 
EÚ vrátane núdzového financovania. Celková finančná pomoc udelená Grécku 
v období rokov 2010 – 2012 má hodnotu 223 miliónov EUR. 

podpora integrácie migrantov

Komisia predložila návrh „Európskej agendy v oblasti integrácie štátnych prísluš-
níkov tretích krajín“, ktorá má podporiť hospodársky, sociálny a kultúrny prínos 
migrácie v Európe (30). Táto agenda zdôrazňuje najmä plnohodnotnú účasť 
migrantov vo všetkých oblastiach spoločenského života a kľúčovú úlohu, ktorú pri 
tom zohrávajú miestne orgány v členských štátoch. V novembri Komisia začala 
verejnú diskusiu o smernici týkajúcej sa práva štátnych príslušníkov tretích krajín 
žijúcich v EÚ na zlúčenie rodiny (31). 

Správne usmernená rozmanitosť, ktorú so sebou prináša migrácia, môže byť pre 
európsku spoločnosť konkurenčnou výhodou a zdrojom dynamiky. Ak má EÚ splniť 
svoj cieľ dosiahnuť do roku 2020 75 % úroveň zamestnanosti, je nevyhnutné, aby 
odstránila prekážky prístupu migrantov k zamestnaniu, aj preto, že pracovná sila 
v Európe klesá v dôsledku starnúcej populácie. Pracovná sila v Európskej únii 
poklesne do roku 2060 asi o 50 miliónov. napríklad pokiaľ ide o budúci dopyt po 
opatrovateľoch starších osôb, odhaduje sa, že do roku 2020 bude v odvetví 
zdravotníctva chýbať približne milión odborníkov a až dva milióny, ak sa do toho 
započítajú aj pridružené profesie v zdravotníctve. Preto je potrebná dobre riadená 
migračná politika, ktorá bude podporovaná silnou agendou v oblasti integrácie. 

azyl 

V júni Komisia predložila prepracovaný návrh o azylových konaniach a o podmien-
kach prijímania s cieľom posilniť spoločný európsky azylový systém (CEAS) do 
roku 2012 (32). Zámerom úprav bolo zabezpečenie rýchlejších, spravodlivejších 
a efektívnejších pravidiel, ktoré budú prospešné pre členské štáty, ako aj pre 
samotných utečencov. V decembri Komisia navrhla zlepšiť solidaritu EÚ v oblasti 
azylu (33) prostredníctvom lepšej interakcie právnych predpisov EÚ, praktickej 
spolupráce a využívania mechanizmov financovania EÚ.

Európsky podporný úrad pre azyl (EASo) bol slávnostne otvorený v júni 2011 na 
Malte. Agentúra je v súčasnosti vo fáze prijímania zamestnancov a vytvorila 
databázu zloženú z 350 odborníkov zo všetkých členských štátov, ktorí budú 
k dispozícii v havarijných situáciách. Tieto tímy by poskytovali tlmočnícke služby, 
informácie o krajinách pôvodu a know-how v otázke riešenia azylových prípadov. 
V apríli bol podpísaný operačný plán vysielania podporných azylových tímov EÚ 
do Grécka na pomoc gréckym orgánom pri vytváraní moderného a efektívneho 
azylového a prijímacieho systému. niekoľko členských štátov ponúklo služby 
svojich odborníkov na pomoc pri operácii, ktorá sa začala v máji (Rakúsko, 
Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, nemecko, Maďarsko, holandsko, 
Rumunsko, Slovensko, švédsko a Veľká Británia).
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terorizmus a organizovaná trestná činnosť

na celom kontinente pokračoval boj proti terorizmu a organizovanej trestnej 
činnosti a bol podporený dôležitými právnymi ustanoveniami a posilnenou súdnou 
a policajnou spoluprácou. 

V roku 2011 začala Komisia vykonávať stratégiu vnútornej bezpečnosti a predlo-
žila návrh právneho predpisu EÚ o zhromažďovaní osobných údajov o cestujúcich 
v leteckej doprave, ktorí vstupujú na územie EÚ alebo ho opúšťajú, a okrem iných 
iniciatív prijala dva balíčky predpisov týkajúcich sa boja proti korupcii a vymáhania 
aktív. Skončili sa rokovania o nových dvojstranných dohodách o osobných údajoch 
o cestujúcich so Spojenými štátmi a s Austráliou a rokovania s Kanadou úspešne 
napredujú. na prevádzkovej úrovni cyklus tvorby politík EÚ na boj proti organizo-
vanej trestnej činnosti poskytol súdržný rámec pre opatrenia členských štátov, 
na základe posúdenia hrozieb pre EÚ. Celkovo sa začalo 25 akcií plánovaných 
v rámci oznámenia o stratégii vnútornej bezpečnosti na rok 2011, 10 z nich sa už 
skončilo. V novembri 2011 bola prijatá prvá výročná správa o vykonávaní stra-
tégie vnútornej bezpečnosti (34).

V roku 2011 začal v mene Komisie pracovať prvý koordinátor EÚ pre boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, aby sa zaistila celková orientácia a koordinácia strategic-
kých politík pri riešení otázky obchodovania s ľuďmi. Parlament a Rada prijali 
nové právne predpisy týkajúce sa obchodovania s ľuďmi (35), ktorých cieľom je 
aproximácia trestného práva hmotného a nulová tolerancia voči obchodníkom 
s ľuďmi. Komisia ďalej rozvinula webovú lokalitu EÚ venovanú boju proti obcho-
dovaniu s ľuďmi, ktorá obsahuje prehľad príslušných politík a právnych predpisov 
EÚ, všetkých projektov na boj proti obchodovania s ľuďmi financovaných Komisiou 
a mnoho publikácií. 

Osobné záznamy  
o cestujúcich (PNR) - 

pripravujú sa nové dohody.

Ďalej uvádzame hlavné výsledky niektorých úspešných operácií. 

boj proti zneužívaniu detí a trestným činom páchaným 
na deťoch
Začiatkom roku 2011 za podstatnej podpory Europolu polícia zadržala 184 osôb 
podozrivých zo sexuálneho zneužívania detí a identifikovala viac ako 200 detských 
obetí zneužívania v rámci operácie, do ktorej boli zapojené orgány činné 
v trestnom konaní z celého sveta. Europol vypracoval viac ako 4 000 spravodaj-
ských správ pre policajné orgány vo viac ako 30 krajinách v Európe a mimo nej na 
podporu operácie. orgány činné v trestnom konaní z 13 krajín pátrali po páchate-
ľoch na celom svete, v Austrálii, Belgicku, Kanade, Grécku, na Islande, v Taliansku, 
v holandsku, na novom Zélande, v Poľsku, Rumunsku, španielsku, Veľkej Británii 
a v Spojených štátoch amerických. osoby podozrivé zo sexuálneho zneužívania 
detí boli členmi internetového fóra s názvom boylover.net, ktoré propagovalo 
sexuálne vzťahy medzi dospelými a malými chlapcami. Webová lokalita bola 
prevádzkovaná na serveri v holandsku a počas svojej najväčšej činnosti mala viac 
ako 70 000 členov z celého sveta.
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boj proti drogám 
V máji 2011 sa zadržala takmer jedna tona kokaínu a 160 kg hašišu v rámci 
medzinárodnej policajnej operácie pod vedením španielskej polície a v koordinácii 
s Europol-om. obrovská zásielka kokaínu bola rozpustená v 13 tonách palmového 
oleja, ktorý sa z Kolumbie prepravil cez belgické Antverpy do Albánska, kde ho 
nakoniec zadržali. Celkovo bolo počas operácie zadržaných 22 členov medziná-
rodnej zločineckej siete obchodovania s drogami, medzi ktorými boli aj niekoľkí 
čelní predstavitelia. španielske orgány a Europol spolupracovali s orgánmi činnými 
v trestnom konaní zo siedmich krajín: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, nemecko, 
Taliansko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Srbsko. 

razie proti falšovaniu peňazí 
V polovici roka bulharská polícia napadla a rozdrobila sofistikovaný podnik 
tlačiarní falošných eurobankoviek v rámci spoločnej operácie s Europol-om. 
Bulharskí policajti zadržali šesť podozrivých osôb a viac ako pol milióna vysoko 
kvalitných falošných eurobankoviek z tlačiarní roztrúsených v celej krajine. operácia 
sa uskutočnila prostredníctvom spoločného vyšetrovateľského tímu Europolu, 
Bulharska, španielska a Eurojust-u. Europol do vyšetrovania prispel analytickou, 
technickou a finančnou podporou vrátane poskytnutia hotovosti na uskutočnenie 
taktických policajných opatrení, ktoré boli nevyhnutné na dosiahnutie konečného 
úspechu.

V boji proti falšovateľom 
peňazí sa urýchlilo 
prijímanie opatrení. boj proti korupcii 

nie sú dostupné podrobné údaje, ale korupcia v členských štátoch stojí európske 
hospodárstvo podľa približného odhadu jedno percento hDP celej Únie. V júni 
Komisia prijala súbor opatrení (36) na riešenie korupcie, vrátane správy EÚ o boji 
proti korupcii, aby mohla monitorovať a hodnotiť úsilie členských štátov v boji 
proti korupcii a podnietila väčšiu politickú podporu a posilnila vzájomnú dôveru 
v celej EÚ. Táto správa sa bude uverejňovať každé dva roky počnúc rokom 2013. 
Toto opatrenie pomôže členským štátom lepšie presadzovať právne predpisy 
a plne realizovať príslušné medzinárodné záväzky, a zároveň aj zvýšiť súdržnosť 
ich protikorupčných politík a opatrení. Tento prístup bude doplnený o návrh smer- 
nice o zabavovaní a spätnom získavaní majetku pochádzajúceho z trestnej 
činnosti v Európskej únii, ktorá bude jedným z nástrojov na ochranu zákonného 
hospodárstva.
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zmierňovanie každodenných obáv občanov 

Únia sa angažuje v mnohých oblastiach politík, aby uľahčila každodenný 
život svojich občanov. Tieto oblasti zahŕňajú bezpečnosť životného pro-
stredia, bezpečnosť počas prírodných a priemyselných katastrof, bezpeč-
nosť a zdravie a takisto oblasti ako doprava, telekomunikácie, kultúra 
a cestovný ruch. Iniciatíva, ktorej cieľom je vytvorenie webovej lokality 
„Vaša Európa“, ktorá by bola dostupná vo všetkých jazykoch EÚ, zjedno-
duší európskym občanom prístup k praktickým informáciám užitočným 
pre ich každodenný život. 

bezpečnosť životného prostredia 

opatrenia v oblasti klímy 
V prieskume Euromarometra (37) sa ukázalo, že zmena klímy bola aj naďalej pre 
európsku verejnosť veľkým zdrojom obáv, a to aj napriek hospodárskej kríze. 
Členské štáty EÚ-15 pokračovali vo svojom úsilí o dosiahnutie, ba dokonca 
prekročenie spoločného záväzku na zníženie emisií v období rokov 2008 až 2012 
o 8 % oproti úrovniam vo zvolenom roku (vo väčšine prípadov rok 1990). 

Inštitúcie EÚ naďalej zavádzali nadväzné opatrenia potrebné na vykonanie balíka 
právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky, v ktorom sa stanovujú záväzné 
ciele do roku 2020: 20 % zníženie emisií skleníkových plynov oproti úrovniam 
z roku 1990, prípadne 30 % zníženie, pokiaľ to dovolia podmienky, a 20 % trhový 
podiel obnoviteľných zdrojov energie. Súčasťou mnohých týchto vykonávacích 
opatrení bolo zavedenie spoločných pravidiel systému EÚ na obchodovanie 
s emisiami (ETS) v rámci prípravy na tretie obdobie obchodovania, ktoré bude 
trvať od roku 2013 do roku 2020. V dôsledku kybernetických zločinov na konci 
roku 2010 a na začiatku roku 2011, ktoré spôsobili dočasný výpadok vnútroštát-
nych registrov ETS, sa prijali opatrenia na posilnenie bezpečnosti vnútroštátneho 
systému registrov, kým sa v roku 2012 nezačne uplatňovať jednotný register EÚ. 
Prípravy na prechod na jednotný register vrátane testovania softvéru sa ukončili 
v druhej polovici roka. S cieľom zlepšiť transparentnosť trhu a zaistiť schopnosť 
tých, ktorí dohliadajú na trh, konať rýchlo v prípade potreby, Komisia v októbri 
navrhla zoskupiť všetky sektory trhu s uhlíkom vrátane transakcií vo forme spotov 
do pôsobnosti pravidiel EÚ na reguláciu finančných trhov. 

od 1. januára 2012 sa zavedú právne predpisy (38) na zahrnutie odvetvia leteckej 
dopravy do ETS. V septembri Komisia zverejnila referenčné hodnoty (39), ktoré sa 
použijú na bezplatné prideľovanie emisných kvót leteckým spoločnostiam, ktoré 
prevádzkujú lety odlietajúce z letísk EÚ a pristávajúce na nich. V roku 2012 
letecké spoločnosti získajú 85 % svojich kvót bezplatne, a v období rokov 2013 
– 2020 bude tento podiel 82 %. Európsky súdny dvor vydal 21. decembra rozhod-
nutie proti právnemu napadnutiu leteckých dopravcov z USA proti začleneniu do 
systému obchodovania s emisiami a dospel k záveru, že právne predpisy EÚ sú 
v úplnom súlade s medzinárodným právom. 

V rámci stratégie EÚ na zníženie emisií Co2 z ľahkých úžitkových cestných vozidiel 
Rada a Parlament v máji prijali právne predpisy na zníženie emisií z dodávok (40). 
Tieto predpisy sú podobné predpisom pre autá prijatým v roku 2009. 

Ekologickejšie lodné palivá – nižší obsah síry v lodných 
palivách 
Európska komisia predložila 12. júla 2011 návrh právnych predpisov (41) na 
zníženie obsahu síry v dopravných palivách. návrhmi by sa mali znížiť emisie 
oxidu siričitého až o 90 % a emisie jemných častíc až o 80 %. Prínosy pre zdravie 
obyvateľstva sa dajú vyčísliť na 15 až 34 miliárd EUR, čo vysoko presahuje očaká-
vané náklady, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 2,6 do 11 miliárd EUR. Vzhľadom 
na to, že takmer polovica Európanov žije v oblastiach, v ktorých sa zatiaľ nedosiahli 
ciele EÚ týkajúce sa kvality ovzdušia, je znečistenie ovzdušia jedným z hlavných 
environmentálnych problémov, ktoré znepokojujú občanov EÚ.
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bezpečnejšie a menej znečisťujúce rekreačné plavidlá
Komisia predložila návrh nových právnych predpisov (42), ktoré zaručia, že použí-
vanie vodných skútrov, motorových lodí a plachetníc bude pre európske vody 
menej škodlivé, čo bude prospešné pre životné prostredie i zdravie spotrebiteľov. 
V revízii smernice o rekreačných plavidlách sa navrhujú hraničné hodnoty oxidov 
dusíka, uhľovodíkov a tuhých častíc uplatniteľné na nové rekreačné plavidlá. 

menej znečisťujúca cestná doprava 
Revízia tzv. „Eurovignette“ smernice o poplatkoch za používanie určitej infraštruk-
túry ťažkými nákladnými vozidlami bola prijatá v septembri 2011. Členské štáty 
budú môcť prostredníctvom nej spoplatňovať ťažké nákladné vozidlá nielen pokiaľ 
ide o náklady na infraštruktúry, ale aj pokiaľ ide o vonkajšie náklady vyplývajúce 
zo znečistenia ovzdušia a hluku, ktoré spôsobujú. Členské štáty budú okrem toho 
môcť rozlišovať clá podľa úrovne preťaženia premávky, čím sa zníži preťaženie 
premávky v čase dopravnej špičky. To podnieti prevádzkovateľov nákladnej 
dopravy používať ekologickejšie vozidlá a v čase, keď je doprava menej hustá, 
a zároveň bude zdrojom nových príjmov na financovanie ekologickejšej dopravy. 
Zníži znečistenie ovzdušia a hlučnosť, ktoré majú vplyv na život a zdravie občanov 
žijúcich v blízkosti ciest a pomôže im lepšie riadiť hustú premávku, ktorá trápi 
vodičov motorových vozidiel. 

biodiverzita
V máji Komisia prijala novú stratégiu na ochranu biodiverzity v EÚ (43). Zakladá sa 
na obmedzenom počte zmerateľných, ambicióznych a realizovateľných čiastko-
vých cieľov, ktoré sa zameriavajú na hlavné príčiny straty biodiverzity. Ide o šesť 
cieľov, ktoré riešia rôzne hľadiská tejto výzvy a ku každému je pridružený príslušný 
súbor opatrení. Stratégia sa sústreďuje na zlepšenie a obnovu ekosystémov 
a ekosystémových služieb všade tam, kde je to možné, a to najmä využívaním 
zelenej infraštruktúry. 

liFe
v decembri komisia navrhla prideliť 3,2 miliardy Eur na 
nový program na ochranu životného prostredia a klímy 
na obdobie rokov 2014 – 2020. navrhovaný program 
s názvom liFE, odlišný podprogram pre činnosť v oblasti 
klímy, bude vychádzať z úspešných prvkov existujúceho 
programu liFE+, ale jeho rozpočet bude výrazne navýšený 
a vďaka reformám bude mať väčší vplyv, bude 
jednoduchší a flexibilnejší.

Janez Potočnik, komisár 
pre životné prostredie, 
podporuje udržateľný život 
a rozvoj v mestách.
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bezpečnosť občanov počas prírodných 
a priemyselných katastrof 

Civilná ochrana
Explózia námornej základne na Cypre, lesné požiare v Grécku, znečistenie mora 
v španielskej zátoke Algeciras, ako aj evakuácia občanov EÚ a štátnych prísluš-
níkov tretích krajín počas krízy v líbyi – Európsky mechanizmus civilnej ochrany 
bol v roku 2011 použitý 27-krát, aby bolo možné reagovať na katastrofy v EÚ 
a mimo nej. Zároveň Komisia predložila legislatívny návrh na posilnenie nástrojov 
spomínaného mechanizmu. V súčasnosti je použitie prostriedkov EÚ na civilnú 
ochranu založené prevažne na dobrovoľných ponukách ad hoc z 31 účastníckych 
štátov. Komisia navrhuje prechod na vopred plánovaný a rýchlejší systém.

prevencia kríz spôsobených sopkou
V predchádzajúcom roku Európska únia prehodnotila svoju reakciu na mrak 
sopečného popolu po tom, ako v roku 2010 došlo k erupcii sopky Eyjafjallajökull, 
ktorá spôsobila kolaps leteckej dopravy. V apríli 2011 sa uskutočnil test pri 
výbuchu sopky s cieľom vyskúšať a overiť účinnosť rôznych postupov a nástrojov 
vytvorených v reakcii na krízu v roku 2010. nové postupy sa podrobili testovaniu 
v reálnom čase, keď 21. mája 2011 vybuchla ďalšia islandská sopka Grimsvötn. 
Výsledky oboch testov preukázali, že európske postupy urobili veľký krok vpred, 
pokiaľ ide o riadenie pridruženého rizika a minimalizáciu narušení.

jadrová bezpečnosť
Po katastrofálnych udalostiach v japonskej jadrovej elektrárni Fukušima sa 
jadrová bezpečnosť opäť dostala na popredné miesta európskeho programu. 
Prijali sa bezpečnostné opatrenia v súvislosti s kontrolou krmív a potravín pochá-
dzajúcich z Japonska, aby sa zaistilo, že tieto krmivá a potraviny neobsahujú 
neprimerané úrovne rádioaktivity. 

Európska komisia po havárii vo Fukušime nasadila rádiologické monitorovanie 
prostredníctvom siete Európskej platformy výmeny údajov o radiácii (EURDEP). 
Vyvinulo ho a prevádzkuje ho Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, 
ktoré je interným vedeckým útvarom Komisie. Pokrýva 35 európskych krajín 
a zverejňuje na internete údaje zo 4 400 staníc merajúcich dávky žiarenia gama 
(GDR) a obnovuje sa každú hodinu. Systém EURDEP sa navrhuje rozšíriť do celého 
sveta na základe memoranda o porozumení uzatvoreným medzi Komisiou 
a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. 
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jadrové záťažové testy

Členské štáty sa dohodli, že od 1. júna 2011 sa vo všetkých jadrových elektrárňach 
v 14 členských štátoch vykonajú testy bezpečnosti na základe spoločných kritérií. 
Záťažové testy sú preverením bezpečnostných rezerv v dotknutých 143 jadrových 
elektrárňach. V testoch sa zohľadňujú ponaučenia z Fukušimy a ich cieľom je 
zaistiť najvyššie bezpečnostné normy na svete, a preto sa zameriavajú na všetky 
druhy prírodných katastrof vrátane dôsledkov havárií spôsobených človekom, ako 
sú napr. letecké nešťastia či teroristické alebo iné škodlivé útoky. Údaje sa získa-
vajú prostredníctvom Európskeho clearingového strediska pre skúsenosti z prevádzky 
jadrových elektrární, čo je sieť regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť a ich 
organizácií technickej podpory v rámci EÚ, ktorú koordinuje interný vedecký útvar 
Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum. 

bezpečnosť rádioaktívneho odpadu
Smernicu o jadrovom rádioaktívnom odpade prijala Rada v rámci Zmluvy o Eura-
tome v polovici roku 2011 (44). Vytvára sa ňou silný rámec EÚ, ktorý obsahuje 
významné povinnosti pre členské štáty, a súčasne potvrdzuje výhradnú zodpo-
vednosť týchto štátov v oblasti nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym 
odpadom. Podľa nových právnych ustanovení budú musieť všetky členské štáty 
vytvoriť podrobné programy nakladania s rádioaktívnym odpadom, bezpečnostné 
normy zostavené Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu sa stanú 
právne záväznými a jadroví pracovníci a všeobecná verejnosť budú mať právo na 
viac informácií.

Günther Oettinger, komisár 
pre energetiku, navrhol 
nové právne predpisy na 
zabezpečenie bezpečnosti 
vrtných veží na ťažbu 
a prieskum ložísk ropy 
a zemného plynu na mori.

bezpečnejšie plošiny na mori
Európska komisia 27. októbra 2011 navrhla nový právny predpis (45), ktorý zabez-
pečí, že ťažobné spoločnosti ropy a zemného plynu na otvorenom mori budú 
v celej EÚ dodržiavať najprísnejšie bezpečnostné, zdravotné a environmentálne 
normy na svete. nový návrh nariadenia stanovuje jasné pravidlá, ktoré sa  vzťahujú 
na celý životný cyklus všetkých prieskumných a výrobných činností, od napláno-
vania až po konečné odstránenie ťažobného zariadenia ropy alebo zemného 
plynu. Európske spoločnosti budú musieť pravidelne posudzovať a kontinuálne 
zlepšovať bezpečnostné normy pre ťažobné činnosti z morského dna, na čo budú 
dohliadať vnútroštátne regulačné úrady. 
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zdravie a bezpečnosť občanov a ich práva ako 
spotrebiteľov

Ďalší krok k bezpečnejšiemu využívaniu chemických látok v Eú
Európskej chemickej agentúre (EChA) bolo doručených viac ako tri milióny ozná-
mení o klasifikácii od spoločností, ktoré vyrábajú alebo dovážajú nebezpečné 
látky, v súlade s novými pravidlami EÚ zavedenými začiatkom roka. Klasifikácia 
je nevyhnutná na posúdenie, či je chemická látka nebezpečná pre zdravie 
a životné prostredie a na určenie informácií, ktoré budú uvedené na označení 
chemických produktov používaných pracovníkmi a spotrebiteľmi. nový systém 
umožní EChA vytvoriť prvý európsky zoznam nebezpečných látok s harmonizo-
vanou klasifikáciou. Umožní sa bezpečnejšie používanie chemických látok a uľahčí 
sa následným používateľom a spotrebiteľom vyberať si menej nebezpečné 
chemické látky vhodné na pokrytie ich potrieb.

bezpečnosť hračiek 
Dňa 20. júla 2011 nadobudla platnosť nová smernica (46) o hračkách a všetci aktéri 
zapojení do produkcie, predaja a kontroly hračiek na trhu EÚ nadobudli viac povin-
ností s cieľom lepšej ochrany detí. V prvom rade všetky členské štáty musia zaistiť, 
že orgány dohľadu nad trhom vykonávajú primerané kontroly v rámci Únie. 
Po druhé, výrobcovia, dovozcovia a distribútori hračiek majú takisto viac povinností.

zákaz bisfenolu a v dojčenských fľašiach 
od júna 2011 sa zakázal predaj dojčenských fliaš obsahujúcich látku bisfenol A 
(BPA) v celej Európskej únii, ako sa stanovilo v smernici EÚ prijatej koncom 
januára (47). Zákaz EÚ vychádza z vedeckých poznatkov Európskeho úradu pre 
bezpečnosť potravín a v súlade so zásadou prevencie má za cieľ znížiť vystavenie 
detí tejto látke v najväčšej možnej miere. Vystavenie BPA – organickej molekule, 
ktorá je stavebným základom určitých plastových materiálov používaných v dojčen-
ských fľašiach – by mohlo mať možný nepriaznivý účinok na dojčatá a malé deti, 
ktorých organizmus ešte nie je dostatočne vyvinutý na elimináciu tejto látky.

bezpečnosť liekov a zdravotníckych pomôcok 
nové právne predpisy o farmakovigilancii prijaté koncom roku 2010 a nová 
smernica o falšovaných liekoch prijatá v júni 2011 (48) sú hlavnými vývojovými 
trendmi EÚ v oblasti farmaceutík. Posilňujú právny rámec s cieľom zaistiť bezpeč-
nosť, efektívnosť a kvalitu liekov umiestňovaných na trh. Podľa Európskej data-
banky zdravotníckych pomôcok (Eudamed), ktorá naplno začala svoju prevádzku 
v máji 2011, sa bezpečnosť pacientov zlepšila.

bezpečnosť kozmetických výrobkov 
Počas roka sa vytvoril a otestoval nový európsky elektronický systém, ktorého 
cieľom je výrazne zvýšiť bezpečnosť spotrebiteľov tak, že umožní členským 
štátom efektívnejšie vykonávať úlohy, ktoré majú v rámci dohľadu nad trhom; 
a s cieľom poskytnúť všetkým európskym toxikologickým centrám informácie 
potrebné na rýchly lekársky zásah v prípade otravy kozmetickými výrobkami.

práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti 
Smernica v oblasti práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorá 
nadobudla platnosť v marci 2011 (49), je významným krokom v ústrety všetkým 
pacientom EÚ. Poskytuje jasný a súrodý súbor pravidiel na riešenie platieb za 
cezhraničnú zdravotnú starostlivosť, umožňuje uznávanie receptov z iných člen-
ských štátov, pomáha pacientom, ktorí potrebujú špecializovanú liečbu, a uľahčuje 
výmenu informácií o štandardoch kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti.

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) naďalej uľahčuje ľuďom v 31 európ-
skych štátoch prístup k službám zdravotnej starostlivosti počas ich dočasného 
pobytu v zahraničí. V súčasnosti vlastní tento preukaz (alebo náhradné potvrdenie) 
viac ako 188 miliónov ľudí, čo je viac ako 37 % obyvateľov EÚ. Komisia a členské 
štáty pokračujú vo svojich propagačných činnostiach na zvýšenie informovanosti 
o tomto preukaze a o tom, ako ho používať. 

systém rýchleho varovania o nebezpečných 
nepotravinových výrobKoch (rapeX) 

v roku 2011 sa v rámci systému rýchleho varovania 
o nebezpečných nepotravinových výrobkoch zlepšila 
účinnosť výmeny informácií medzi členskými štátmi 

a komisiou, pokiaľ ide o nebezpečné produkty nájdené 
v celej Európe, a posilnila sa spolupráca s čínou a usa. 

Ďalšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti výrobkov v roku 
2011: prijatie súboru bezpečnostných požiadaviek na 
určité domáce a voľnočasové výrobky, ktoré občania 

používajú v bežnom živote; príprava spoločného dohľadu 
nad trhom a globálne viacstranné úsilie v oblasti 

bezpečnosti výrobkov.

Bezpečné hračky – deti 
v bezpečí a šťastní rodičia.
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prevencia a boj proti vážnymi cezhraničnými ohrozeniami 
zdravia
V decembri 2011 bol prijatý legislatívny návrh Komisie posilniť opatrenia EÚ 
na ochranu občanov pred vážnymi cezhraničnými zdravotnými hrozbami (50). 
navrhuje sa v ňom aktualizácia existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa 
prenosných chorôb a posilnenie spolupráce na úrovni EÚ pri reakcii na vážne 
cezhraničné zdravotné hrozby z hľadiska svetového verejného zdravia.

opatrenia proti fajčeniu
V rámci opatrení na odstránenie fajčenia v celej EÚ Komisia v júni 2011 začala 
celoeurópsku kampaň Exfajčiari sú nezastaviteľní. Táto protitabaková kampaň sa 
zameriava na odvykanie od fajčenia a presúva pozornosť od nebezpečenstva 
súvisiaceho s fajčením na pozitívne účinky zanechania fajčenia, vyzdvihuje inšpira-
tívne úspechy bývalých fajčiarov a poskytuje fajčiarom praktickú pomoc pri odvy-
kaní. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia vo veku od 25 do 34 rokov, ktorí predstavujú 
28 miliónov Európanov. Spolu s preventívnymi opatreniami prijatými na európskej 
a vnútroštátnej úrovni by kampaň mala aktívne prispievať k obmedzeniu fajčenia 
v celej Európe.

nobelova cena 

nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu si v roku 2011 rozdelili Bruce 
A. Beutler a Jules A. hoffmann „za objav, ktorý sa týka aktivácie vrodenej 
imunity“ a Ralph M. Steinman „za objav dendritických buniek a ich úlohy 
v získanej imunite“.

Profesor hoffman aj profesor Steinman pri svojej práci využívali pomoc vo 
forme finančných prostriedkov z Európskej únie. Výskum Julesa A. hoffmanna 
v rámci projektu EÚ: „Biológia a patológia parazita malárie“, v rámci ktorého 
skúmal vrodenú imunitu, bol základom jeho príspevku k odhaleniu recep-
torov a signálnych dráh antimikrobiálnej obrany múch druhu Drosophila. 
Výskum dedritických buniek bol hlavným predmetom práce Ralpha M. Stein-
mana v troch rôznych projektoch EÚ, na ktorých za zúčastňoval. Udelenie 
nobelovej ceny Julovi A. hoffmanovi a Raplhovi M. Steinamovi dosvedčuje, že 
výskumní pracovníci podporovaní z prostriedkov EÚ sú vedúcimi postavami 
svetovej triedy v mnohých oblastiach. 

bezpečné a chránené potraviny pre Európu a zvyšok sveta
Ťažiskovým cieľom európskej politiky v oblasti bezpečnosti potravín je zabezpečiť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov v oblasti 
potravín s prihliadnutím na rôznorodosť vrátane tradičných výrobkov, a zároveň 
zaisťovať účinné fungovanie vnútorného trhu. Smerodajnou zásadou, ktorá sa 
zaviedla najmä v bielej knihe Komisie o bezpečnosti potravín (51), je uplatňovať 
integrovaný prístup z farmy na stôl, ktorý zahŕňa všetky sektory potravinového 
reťazca vrátane produkcie krmív, prvotnej produkcie, spracovania, skladovania, 
prepravy a maloobchodného predaja potravín.

Aj napriek tomu, že EÚ v celosvetovom meradle vedie v oblasti potravinovej 
bezpečnosti, občas sa môže vyskytnúť prepuknutie nákazy baktériou prenášanou 
v potravinách, ktoré môže mať smrteľné následky.

http://www.exsmokers.eu/
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prepuknutie nákazy baktériou E. coli

V máji nemecko informovalo systém Komisie včasného varovania a reakcie 
(EWRS) o výraznom náraste počtu pacientov s hemolyticky-uremickým 
syndrómom (hUS) a krvavou hnačkou spôsobených nákazou enterohemora-
gickou Escherichiou coli (EhEC). Vyšetrovanie potvrdilo, že za nákazu bola 
zodpovedná baktéria Escherichia coli produkujúca Shiga toxín. Tieto baktérie 
môžu spôsobiť ochorenia od miernych ochorení tráviacich ciest až po vážne 
obličkové ťažkosti a smrť. Ďalšie prepuknutie spôsobené tým istým kmeňom 
E. coli sa neskôr zistilo vo francúzskej oblasti Bordeaux. V dôsledku naka-
zenia baktériou E. coli umrelo približne 53 osôb, čím sa táto nákaza zaradila 
medzi jednu z najvážnejších hrozieb verejného zdravia ostatných rokov, ktorá 
sa prenášala v potravinách. 

Komisia okamžite po potvrdení prepuknutia nákazy zaktivizovala všetky prís-
lušné siete. Medzi nimi bol systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá 
(RASFF) a systém včasného varovania a reakcie (EWRS), ktoré zabezpečili 
rýchle rozšírenie informácií o prepuknutí nákazy v celej EÚ.

Medzi ohniskami nákazy v severnej časti nemecka a Francúzska a semenami 
senovky gréckej pochádzajúcich z Egypta sa našla spojitosť a následne 
Komisia prijala opatrenia na stiahnutie z trhu a dočasný zákaz dovozu urči-
tých typov semien z Egypta (52). 

V reakcii na hospodársky vplyv epidémie spôsobenej baktériou E. coli 
v Európe Komisia vypracovala núdzový plán na podporu pestovateľov zeleniny. 
Z rozpočtových prostriedkov sa uvoľnilo celkom 210 miliónov EUR, aby bolo 
možné reagovať na žiadosti o kompenzáciu za obdobie od 26. mája do  
30. júna. okrem toho Komisia v novembri schválila 14 programov v 11 člen-
ských štátoch, keďže cieľom je propagácia čerstvého ovocia a zeleniny na 
vnútornom trhu aj v tretích krajinách, aby bolo možné riešiť zložitú situáciu 
na trhu, ktorej toto odvetvie čelilo v čase prepuknutia krízy E. coli. Celkový 
rozpočet na tieto programy na obdobie troch rokov predstavuje 34,1 milióna 
EUR, z toho 17,0 miliónov EUR prispieva EÚ. 

John Dalli, komisár pre 
zdravie a spotrebiteľskú 

politiku. V deň bezpečnosti 
potravín sa Komisia 

sústredila na minimalizáciu 
potravinového odpadu 

a optimalizáciu balenia 
potravín.
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bezpečnosť potravín – testovacie metódy na ochranu 
a podporu dôvery spotrebiteľov
Interný vedecký útvar Európskej komisie – Spoločné výskumné centrum (JRC) sa 
intenzívne venuje práci na podporu bezpečnosti potravín a vyvíja skúšobné 
metódy, ktoré využívajú laboratóriá v EÚ a iných krajinách. V máji 2011 taiwanské 
orgány odhalili, že určité nápoje pre športovcov na ich trhu boli kontaminované 
ftalátmi (chemickými látkami, ktoré sa často používajú ako zmäkčovadlá pri 
umelohmotných materiáloch). JRC vyvinulo tri skúšobné metódy, ktoré umožňujú 
rýchlu a presnú identifikáciu týchto látok. Tieto nové metódy uľahčili prácu 
 laboratórií, ktoré testujú podozrivé kontaminované športové nápoje dovezené 
z Taiwanu, a pomáhajú tak ochraňovať zdravie spotrebiteľov na celom svete. 

V roku 2011 JRC zverejnilo prehľad všetkých 79 metód, ktoré sa doteraz overili 
pri odhaľovaní, určovaní a kvantifikovaní geneticky modifikovaných organizmov 
(GMo) v potravinách určených na ľudskú spotrebu a v krmivách pre zvieratá. Tieto 
sa využívajú v laboratóriách v celej Európe a pomáhajú kontrolovať, či producenti 
dodržiavajú pravidlá označovania všetkých potravinových alebo krmivových 
produktov, ktoré obsahujú GMo.

informácie o potravinách pre spotrebiteľov 
Parlament a Rada prijali nové nariadenie o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom (53). Právny predpis stanovuje všeobecné zásady týkajúce sa ozna-
čovania potravín. obsahujú nové pravidlá týkajúce sa čitateľnosti informácií. 
Zároveň posilňuje pravidlá určené na predchádzanie praktikám zavádzania 
a zaručuje dodatočné informácie, napr. o látkach spôsobujúcich alergie. Určuje 
nové požiadavky na poskytovanie informácie o obsahu živín v potravinách a nové 
pravidlá o označovaní výrobkov z mäsa. V zozname zložiek výrobku sa bude 
musieť uvádzať aj to, či obsahujú umelé nanomateriály. nové pravidlá umožnia 
spotrebiteľom prijímať pri nákupe potravín lepšie podložené rozhodnutia, zvýšia 
spôsobilosť spotrebiteľov a prispejú k boju proti zvyšujúcej sa úrovni výskytu 
obezity a chronických ochorení v EÚ.

míľnik – 1 000. registrácia

Vo februári 2011 sa stal taliansky ovčí syr Piacentinu Ennese (ChoP) tisícim 
názvom zaregistrovaným v systéme označovania Komisie pre značky kvality 
poľnohospodárskych výrobkov a potravín. od vzniku schém EÚ v roku 1992 
boli do nich zaregistrované poľnohospodárske výrobky a produkty vysokej 
kvality z celej EÚ aj spoza hraníc. Vytvorenie kvalitných označení v podobe 
napr. zemepisných označení a loga organického poľnohospodárstva v EÚ 
umožnilo poskytnúť kvalitné a bezpečné produkty v celej Európe. V posledných 
rokoch počet žiadostí prudko vzrástol z dôvodu rozšírenia EÚ a zvyšujúceho sa 
záujmu výrobcov mimo EÚ, okrem iného aj z Indie, Číny, Thajska a Vietnamu. 

V roku 2011 sa dosiahol 
dôležitý medzník, keď bol 
do registra zapísaný 
tisíci názov – Piacentinu 
Ennese – ovčí syr 
z Talianska.
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alternatívne riešenie sporov
Po zakúpení tovaru a služieb na jednotnom trhu dochádza často k nevyriešeným 
sporom medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Táto skutočnosť vplýva na dôveru 
spotrebiteľov a spomaľuje hospodársky rast. Mimosúdne vyrovnanie sporov 
ponúka alternatívu k tradičným súdnym konaniam, preto Komisia v tejto súvislosti 
prijala 29. novembra 2011 dva legislatívne návrhy (54), ktoré v prípade, že budú 
schválené, zaručia európskym spotrebiteľom jednoduchý, rýchly a lacný spôsob 
riešenia ich problémov bez ohľadu na to, v ktorej krajine EÚ a akým spôsobom 
boli výrobok alebo služba zakúpené. Jeden z návrhov je návrhom smernice 
o alternatívnych riešeniach spotrebiteľských sporov (smernica o alternatívnych 
riešeniach spotrebiteľských sporov), ktorého cieľom je zlepšiť dostupnosť a kvalitu 
využívania týchto opravných prostriedkov, a druhým návrhom je návrh nariadenia 
o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie o riešení spotrebiteľských 
sporov online), ktorým sa má v rámci EÚ zriadiť platforma umožňujúca celé 
vybavenie sporov súvisiacich s medzinárodnými elektronickými obchodnými 
transakciami online.

prijatie smernice o právach spotrebiteľa 
V tomto roku bola prijatá nová smernica EÚ o právach spotrebiteľa (55). novým 
právnym predpisom sa posilnia práva spotrebiteľov v 27 členských štátoch EÚ, 
najmä pokiaľ ide o nakupovanie cez internet. Členské štáty budú mať dva roky na 
vykonanie pravidiel na vnútroštátnej úrovni. Medzi novinkami smernice je odstrá-
nenie skrytých poplatkov a nákladov pri nákupe cez internet, cenová transparent-
nosť, zákaz predvolených polí na webových lokalitách a predĺženie lehoty, v rámci 
ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, zo siedmich na štrnásť dní. 

doprava a telekomunikácie 

vypustenie prvých dvoch prevádzkových satelitov programu 
Galileo 
V októbri Európa urobila veľký krok vpred, keď vypustila prvé dva prevádzkové 
satelity Galileo z lokality Kourou vo Francúzskej Guayane. od roku 2014 tieto 
satelity umožnia vylepšiť služby, ku ktorým patrí presnejšia automobilová navi-
gácia, účinnejšie riadenie cestnej premávky, pátracie a záchranné služby, bezpeč-
nejšie bankové transakcie, ako aj spoľahlivá dodávka elektriny, pričom všetky 
tieto služby sú priamo závislé od výkonnosti satelitných navigačných technológií. 
Celkový hospodársky vplyv počas nasledujúcich 20 rokov sa odhaduje na približne 
90 miliárd EUR. 

Raketa Sojuz vypúšťa prvé 
satelity globálneho 

navigačného systému 
Galileo do vesmíru z novej 

vesmírnej stanice vo 
Francúzskej Guyane. 

vodičský preukaz 
Smernica o vodičskom preukaze bola zmenená a doplnená (56) s cieľom zaviesť 
nový model európskeho vodičského preukazu, ktorý nahradí papierové a plastové 
preukazy, ktoré sa v súčasnosti vydávajú v členských štátoch. nový európsky 
vodičský preukaz sa bude vydávať od 19. januára 2013. Bude obsahovať také 
prvky, ako napr. harmonizované obdobie platnosti a nové kategórie vozidiel.
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Cezhraničné porušenie dopravných predpisov 
V septembri sa prijala smernica o cezhraničnej výmene informácií (57) o porušení 
pravidiel cestnej premávky, v ktorej sa členským štátom vymedzujú dva roky na 
to, aby ju prebrali do svojich vnútroštátnych predpisov. V súlade s novým právnym 
predpisom bude členský štát, v ktorom sa porušili predpisy vozidlom zaregistro-
vaným v inom členskom štáte, schopný identifikovať držiteľa vozidla a vyšetriť, 
kto nesie osobnú zodpovednosť za porušenie, a bude schopný udeliť sankcie. 

Siim Kallas, podpredseda 
Komisie zodpovedný za 
dopravu, v novom 
londýnskom autobuse 
na vodíkový pohon 
financovanom EÚ.

nové pravidlá týkajúce sa tachografov
Komisia prijala v júli návrh, ktorým sa revidujú právne predpisy v oblasti tacho-
grafov, aby sa plne využili nové technologické možnosti ako napríklad určenie 
polohy zo satelitov. Pomôže sa ním znížiť zneužívanie a správnu záťaž v súvislosti 
s používaním tachografov a povedie k predpokladanej úspore viac ako 500 miliónov 
EUR ročne. navrhnuté nové pravidlá sú určené na zlepšenie bezpečnosti cestnej 
premávky a pracovných podmienok šoférov a vedú k spravodlivejšej súťaži v oblasti 
cestnej dopravy.

lepší balík týkajúci sa letísk 
Koncom roku bol predložený návrh nového súboru opatrení (58) na zmenu existu-
júcich pravidiel EÚ o prideľovaní prevádzkových intervalov, prístupe na trh služieb 
pozemnej obsluhy a o prevádzkových obmedzeniach podmienených hlukom na 
letiskách EÚ. Takisto sa prijal politický dokument (59) s názvom „Politika v oblasti 
letísk v Európskej únii – riešenie kapacity a kvality na podporu rastu, prepojenosti 
a udržateľnej mobility“ sa tiež prijalo, s cieľom vysvetliť celkový kontext a potrebu, 
aby letiská ďalej zlepšovali svoje výsledky.

bezpečnostná ochrana letectva 
Komisia po prvýkrát prijala predpisy (60), ktorými sa zaistia bezpečnejšie spiatočné 
lety v rámci EÚ. Doteraz sa členské štáty riadili tzv. zásadou hosťujúceho štátu, 
ktorá všetkým členom Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAo) udeľuje 
povinnosť kontrolovať súlad odchádzajúcich letov s celosvetovými bezpečnostnými 
normami. Incidenty z októbra 2010, keď sa dva bombové balíky určené na prevoz 
do USA prepravili v nákladnom lietadle z Jemenu do EÚ, si vyžiadali rýchlu reakciu. 
lietadlá prepravujúce náklad do EÚ sa budú musieť zaviazať k uplatňovaniu základ-
ných bezpečnostných opatrení. náklad pochádzajúci z lokalít, ktoré sa považujú za 
vysoko rizikové, bude podliehať dodatočnej kontrole.
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bezpečnosť cestujúcich na letiskách 
nové právne predpisy (61) umožňujú členským štátom a letiskám, ktoré chcú 
využívať bezpečnostné skenery na detekčnú kontrolu cestujúcich, využívať ich za 
prísnych prevádzkových a technických podmienok. Technológia bezpečnostných 
skenerov sa rýchlo vyvíja a má potenciál na výrazné zníženie fyzického prehľadá-
vania cestujúcich. V právnych predpisoch sa zavádzajú špecifické prevádzkové 
podmienky o využívaní bezpečnostných skenerov a cestujúcim sa ponecháva 
možnosť dostať informácie o bezpečnostnom skeneri alebo si zvoliť inú formu 
kontroly, a zachovávajú tak základné práva a zásady vymedzené v Charte základ-
ných práv Európskej únie.

práva cestujúcich 
Parlament a Rada prijali vo februári nové nariadenie (62) o právach cestujúcich, 
ktorí cestujú autobusom a autokarom. To znamená, že po leteckej, železničnej 
a vodnej doprave sa aj na cestnú dopravu bude vzťahovať osobitný súbor práv 
cestujúcich, čím sa na úrovni EÚ skompletizuje právny rámec pre užívateľov 
všetkých druhov dopravy. V autobusovej a autokarovej doprave budú mať cestu-
júci a predovšetkým zdravotne postihnutí cestujúci a osoby so zníženou pohybli-
vosťou nové práva, ktoré ich budú chrániť na všetkých diaľkových cestách (t. j. viac 
ako 250 km) v rámci Európskej únie. Počas roka sa zaviedli aj zlepšenia pre 
cestujúcich v leteckej doprave a súčasne sa vykonalo hĺbkové prepracovanie 
právnych predpisov o právach cestujúcich v leteckej doprave.

Súdny dvor rozhodol, že v prípade zrušenia letu môžu cestujúci za určitých 
podmienok okrem náhrady za utrpenú materiálnu škodu žiadať aj náhradu za 
nemateriálnu ujmu. Cestujúci môže takisto žiadať náhradu za zrušenie letu 
v prípade, keď lietadlo síce vzlietlo, ale následne bolo z akéhokoľvek dôvodu 
nútené vrátiť sa späť na pôvodné letisko a cestujúci bol preložený na iný let (63).

námorná doprava
V decembri 2011 Rada prijala rozhodnutie o pristúpení Európskej únie k protokolu 
z roku 2002 Aténskeho dohovoru, ktorý sa týka zodpovednosti dopravcov 
a odškodnenia cestujúcich v námornej doprave. Zjednoduší sa tým nadobudnutie 
platnosti tohto protokolu na medzinárodnej úrovni, čo predstavuje zásadné zlep-
šenie režimu, ktorý sa uplatňuje na cestujúcich počas plavieb na mori. Stanovuje 
sa v ňom najmä prísna zodpovednosť dopravcu a zahŕňa povinné poistenie 
s právom na priamu žalobu proti poisťovateľom až do konkrétnej sumy. 

železničná doprava
V máji 2011 Komisia prijala nariadenie s cieľom zjednodušiť poskytovanie infor-
mácií o železničnej doprave v celej Európe, plánovanie a predaj cestovných lístkov, 
čo je jedno z opatrení digitálnej agendy pre Európu a zásadný nástroj pre naria-
denie o právach cestujúcich v železničnej doprave prijaté v roku 2007 (64). Ide 
takisto o poslednú európsku technickú špecifikáciu pre interoperabilitu železníc, 
ktorá je spolu s definíciou registrov interoperability železníc vymedzených v roku 
2011 posledným prvkom desaťročnej technickej harmonizácie železníc.

Zlepšenie železničnej 
dopravy je kľúčovou 

prioritou. 
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V máji 2011 Komisia prijala nariadenie (65) o systéme udeľovania osvedčení pre 
subjekty zodpovedné za údržbu nákladných vozňov, ktorým sa mení a dopĺňa 
predchádzajúca legislatíva. nariadenie bolo prijaté v rámci stanovenom v smer-
nici o bezpečnosti železníc.

železničný balík
návrh Komisie prepracovať znenie platných právnych predpisov v oblasti prístupu 
na železničný trh (takzvaný „prvý železničný balík“) preskúmali Európsky parla-
ment a Rada, pričom všeobecná dohoda oboch inštitúcií by mala byť predložená 
do konca roku. Konečné prijatie tohto návrhu v roku 2012 by mal povzbudiť 
financovanie železničnej infraštruktúry, uľahčiť prístup na trh pre podniky z oblasti 
železníc a zlepšiť regulačný dohľad.

výrobcovia ponúkajú jednotnú nabíjačku mobilných 
telefónov

V roku 2011 sa stali minulosťou osobné problémy s rôznym typom nabíja-
čiek a obrovské plytvanie z hľadiska životného prostredia. V tomto roku si 
európski spotrebitelia mohli kúpiť štandardnú nabíjačku mobilného telefónu 
pre všetky dátové telefóny vrátane smartfónov, ktoré sa predávajú v členských 
štátoch.

odhaduje sa, že v Európskej únii sa v súčasnosti používa 500 miliónov 
 mobilných telefónov s 30 rôznymi nabíjačkami. okrem ťažkostí, ktoré táto 
skutočnosť spôsobuje jednotlivcom, ktorí musia mať viacero rôznych typov 
nabíjačiek, to má negatívny vplyv na životné prostredie. Výsledkom je vytvo-
renie viac ako 51 000 ton elektronického odpadu ročne. 

S cieľom riešiť túto otázku Európska komisia udelila výrobcom telefónov ulti-
mátum v marci 2009: môžu dobrovoľne zaviesť jednotnú nabíjačku, v opačnom 
prípade budú podliehať právnym predpisom EÚ. V júni 2009 preto hlavní 
európski výrobcovia mobilných telefónov súhlasili s prijatím jednotnej nabí-
jačky pre dátové mobilné telefóny predávané v EÚ, ktorá sa mala zaviesť 
v roku 2011. 

znižovanie cien za roamingové služby 
S účinnosťou od 1. júla 2011 do 30. júna 2012 budú mobilní operátori v EÚ 
povinní opäť znížiť maloobchodné ceny za volania v roamingu v súlade s pred-
pismi EÚ, ktoré boli po prvýkrát zavedené v roku 2007 a zmenené a doplnené 
v roku 2009. Spotrebitelia, ktorí si zvolia „eurotarifu“ regulovanú na úrovni EÚ, 
zaplatia najviac 35 centov za minútu pri odchádzajúcom volaní a 11 centov za 
minútu pri volaní prijatom v zahraničí v rámci EÚ. Ide o posledné z radu regulova-
ných znížení cien v rámci súčasného nariadenia EÚ o roamingu, ktorého platnosť 
vyprší koncom júna 2012. 
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kultúra a cestovný ruch 

Ceny Eden: bývalé priemyselné lokality dnes vedú medzi 
destináciami udržateľného cestovného ruchu
Cenu EDEn za rok 2011 za príkladnú obnovu a podporu pustnúcich fyzických 
lokalít dostalo dvadsaťjeden destinácií z celej Európy. 

Medzi 21 víťazných destinácií sa v roku 2011 zaradili: Mesto Gmund/Carinthia 
(Rakúsko), Marche-en-Famenne (Belgicko), Pustara Višnjica (Chorvátsko), Kalopa-
nayiotis (Cyprus), Slovácko (Česká republika), kaštiele v národnom parku lahemaa 
(Estónsko), Roubaix (Francúzsko), obec Delfy (Grécko), Mecsek (Maďarsko), obec 
Stykkisholmur (Island), The Great Western Greenway, okres Mayo (írsko), Monte-
vecchio, obec Guspini (Taliansko), dedina ligatne (lotyšsko), kaštieľ Rokiškis 
(litva), Għarb (Malta), Veenhuizen (holandsko), Żyrardow (Poľsko), národný park 
Faial (Portugalsko), Idrija (Slovinsko), ekologický park Trasmiera (španielsko), 
hamamonu-Altındağ Ankara (Turecko).

Európske ceny a európske hlavné mestá kultúry 
Turku (Fínsko) and Tallinn (Estónsko) boli dve európske hlavné mestá kultúry 
v roku 2011. Rada takisto oficiálne určila Mons (Belgicko) a Plzeň (Česká repub-
lika) za európske hlavné mestá kultúry v roku 2015. 

Tallin, Estónsko, Európske 
hlavné mesto kultúry 2011. Cena Európskej únie za kultúrne dedičstvo/ocenenie Europa nostra bola v roku 

2011 udelená dvadsiatim siedmim projektom. Ceny sa udelili 10. júna počas 
slávnostného odovzdávania cien v Concertgebouw v Amsterdame. šesť z 27 víťaz-
ných projektov sa počas slávnostného odovzdávania stalo laureátmi hlavnej ceny 
(ceny „Grand prix“) za najvýraznejšie úspechy v oblasti kultúrneho dedičstva 
v roku 2011: hlavná stanica v Antverpách (Belgicko), budovy z predindustriálneho 
obdobia, Ademuz/Valencia (španielsko), hackfallský lesopark, Grewelthorpe/
north yorkshire (Spojené kráľovstvo), nárazníková zóna v opevnenom meste 
nikózia (Cyprus), Szymon Modrzejewski, Uście Gorlickie (Poľsko) a skanzen Weald 
& Downland, Chichester/West Sussex (Spojené kráľovstvo). 

Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru/ocenenie Miesa van der Rohe získalo 
v roku 2011 berlínske nové múzeum. Rekonštrukciu budovy múzea, v ktorej sa 
prelína staré a nové, uskutočnil britský architekt Sir David Chipperfield.

Mená víťazov Ceny Európskej únie za literatúru na rok 2011 boli oznámené na 
knižnom veľtrhu vo Frankfurte 12. októbra 2011: Kalin Terziyski (Bulharsko), 
Tomáš Zmeškal (Česká republika), Kostas hatziantoniou (Grécko), ófeigur sigurðsson 
(Island), Inga Zolude (lotyšsko), Iren nigg (lichtenštajnsko), Immanuel Mifsud 
(Malta), Andrej nikolaidis (Čierna hora), Rodaan Al Galidi (holandsko), Jelena 
lengold (Srbsko), Ciler Ilhan (Turecko), Adam Foulds (Spojené kráľovstvo).
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Víťazmi ceny Európskej únie za súčasnú hudbu/European Border Breakers Awards 
(EBBA) sa v roku 2011 stali Saint lu (Rakúsko), Stromae (Belgicko), Aura Dione 
(Dánsko), ZAZ (Francúzsko), The Baseballs (nemecko), Caro Emerald (holandsko), 
Donkeyboy (nórsko), Inna (Rumunsko), Miike Snow (švédsko), Mumford & Sons 
(Spojené kráľovstvo). 

program meDia: 20. výročie 

Program MEDIA si v roku 2011 pripomenul svoje 20. výročie. Už od svojho 
vzniku v roku 1991 bol veľmi úspešný a umožnil preniesť na plátno množstvo 
vynikajúcich filmov vrátane viacerých filmov ocenených oskarom [okrem 
iných život je krásny (1999), životy tých druhých (2007), Milionár z chatrče 
(2009)] a Zlatou palmou [(Tajnosti a lži (1996), Pianista (2002), Zdvíha sa 
vietor, (2006), Biela stuha (2009)].

tvorivá Európa
Európa potrebuje investovať viac do svojich kultúrnych a tvorivých odvetví, 
pretože značne prispievajú k hospodárskemu rastu, zamestnanosti, inováciám 
a sociálnej súdržnosti. Komisia v novembri navrhla nový program „Tvorivá Európa“ 
na obdobie 2014 – 2020. Ma byť určený pre kultúrne a tvorivé odvetvia a poskytne 
umelcom, odborníkom z oblasti kultúry, európskemu filmovému priemyslu a kinám 
príležitosti financovania.

náboženstvo a etika

dialóg s cirkvami, náboženskými spoločenstvami 
a filozofickými nekonfesnými organizáciami 
Komisia v súlade s novými ustanoveniami lisabonskej zmluvy nadviazala dialóg 
s cirkvami, náboženskými spoločenstvami a filozofickými nekonfesnými organi-
záciami. Predsedovia Komisie, Parlamentu a Rady sa stretli s náboženskými 
predstaviteľmi, ako aj s nekonfesnými združeniami. Diskusie boli zamerané na 
tému Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu: spoločná ochota podpo-
rovať demokratické práva a slobody. Táto otázka stojí v samom jadre európskej 
integrácie a je potrebné, aby sa zdôrazňovala ako hodnotový rozmer politík EÚ 
a aby ju všetky spoločenstvá zhodne zastávali. okrem toho sa uskutočnili 
dva semináre, prvý, s predstaviteľmi cirkví, sa týkal sa začleňovania Rómov 
a druhý sa uskutočnil s predstaviteľmi nekonfesných organizácií a týkal sa 
mládeže, vzdelávania a kultúry.

Predsedovia Buzek, 
Barroso a Van Rompuy 
a podpredsedníčka Komisie 
Redingová na stretnutí so 
zástupcami kresťanského, 
židovského a islamského 
náboženstva a budhistickej 
komunity v Bruseli v máji. 
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Etika 
na začiatku roka predseda Komisie vymenoval 15 členov Európskej skupiny pre 
etiku v oblasti vedy a nových technológií (EGE) na obdobie rokov 2011 – 2016 (66). 
Členovia EGE vykonávajú svoju činnosť osobne a poskytujú Komisii nezávislé 
poradenstvo. V marci predseda Komisie požiadal EGE, aby vydala stanovisko 
k etickým dôsledkom informačných a komunikačných technológií (IKT). Toto stano-
visko bude prijaté vo februári 2012 (67).

V septembri sa pod záštitou poľského a maďarského rotujúceho predsedníctva 
Rady konalo tretie zasadnutie medzinárodného dialógu Európskej komisie o bio- 
etike (68). na tomto podujatí sa zúčastnili členovia EGE, predsedovia vnútroštátnych 
etických výborov 15 štátov, ktoré nie sú členmi EÚ, predsedovia vnútroštátnych 
etických výborov z 27 členských štátov Európskej únie a zástupcovia medzinárod-
ných organizáci (69).

Súdny dvor dospel k záveru, že proces, pri ktorom dochádza k odobratiu kmeňo-
vých buniek z ľudského embrya v štádiu blastocysty a ktorý vedie k zničeniu tohto 
embrya, nemožno patentovať. Využívanie ľudských embryí na terapeutické alebo 
diagnostické účely, ktoré sa uplatňujú na ľudských embryách a sú pre ne užitočné 
je možné patentovať, ich využívanie na účely vedeckého výskumu však patento-
vateľné nie je (70).

odkazy na poznámky
(1) http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/report_EU_charter_

FR_2010_en.pdf

(2) Závery rady o opatreniach a iniciatívach Rady zameraných na vykonávanie 
Charty základných práv Európskej únie – 3 092. zasadnutie Rady pre 
všeobecné záležitosti – 23. máj 2011.

(3) Rozsudok Súdneho dvora z 1.3.2011 vo veci C-236/09 Association Belge 
des Consommateurs Test-Achats a iní.

(4) oznámenie Komisie – Program EÚ v oblasti práv dieťaťa [KoM(2011) 60].

(5) oznámenie Komisie o politikách EÚ a o dobrovoľníckej práci: uznávanie 
a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ [KoM(2011) 568].

(6) návrh rozhodnutia týkajúci sa Európskeho roku občanov (2013) – 11.8.2011 
[KoM(2011) 489].

(7) návrh nariadenia Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2014 – 2020 ustano-
vuje program „Európa pre občanov“ [KoM(2011) 884].

(8) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve 
občanov (Ú. v. EÚ l 65, 11.3.2011).

(9) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011, ktorým sa ustanovujú 
technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu podľa nariadenia (EÚ) 
č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ l 301, 18.11.2011).

(10) Zmluva o fungovaní EÚ, článok 82 ods. 2 písm. c).

(11) návrh smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov [KoM(2011) 275].

(12) návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych 
veciach [KoM(2011) 276].

(13) návrh smernice o práve na prístup k právnemu zástupcovi počas trestného 
konania a právo komunikovať pri zatknutí [KoM(2011) 326].

(14) Posilnenie vzájomnej dôvery v európskom justičnom priestore – Zelená 
kniha o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia 
osobnej slobody [KoM(2011) 327].

(15) Správa Komisie Európskemu Parlamentu a Rade o vykonávaní rámcového 
rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch 
odovzdávania osôb medzi členskými štátmi od roku 2007 [KoM(2011) 175].

(16) návrh nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní 
a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov [KoM(2011) 
126].  
návrh nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní 
a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných 
partnerstiev [KoM(2011) 127].

(17) Správa Komisie – Smerom k politike EÚ v oblasti trestného práva: zaistenie 
účinného vykonávania politík EÚ prostredníctvom trestného práva [KoM(2011) 
573].

(18) oznámenie Komisie – Ráznejšia európska reakcia na drogovú problematiku 
[KoM(2011) 689].

(19) oznámenie Komisie – o ochrane finančných záujmov Európskej únie 
pomocou trestného práva a administratívnymi vyšetrovaniami. Integrovaná 
politika ochrany peňazí daňových poplatníkov [KoM(2011) 293].

http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/report_EU_charter_FR_ 2010_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/report_EU_charter_FR_ 2010_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:SK:PDF
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(20) Správa Komisie – o stratégii Komisie pre boj proti podvodom [KoM(2011) 
376].

(21) Smernica Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní 
(Ú. v. EÚ l 64, 11.3.2011).

(22) návrh nariadenia o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi 
[KoM(2011) 285].

(23) http://ec.europa.eu/immigration

(24) Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 
2003/109/ES o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré 
sú osobami s dlhodobým pobytom [KoM(2011) 585].  
Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 
2004/114/ES o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na 
účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo 
dobrovoľnej služby [KoM(2011) 587].

(25) Smernica Rady 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych 
príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania 
(Ú. v. EÚ l 155, 18.6.2009).

(26) Smernica 2009/52/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie 
a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ l 168, 30.6.2009).

(27) Rozsudok Súdneho dvora z 28.4.2011 vo veci C-61/11 PPU El Dridi.

(28) Závery zo zasadnutia Európskej rady, ktoré sa konalo 23. – 24. júna 2011.

(29) Zmeny a doplnenia k nariadeniu (EÚ) č. 2007/2004 o zriadení agentúry 
Frontex (Ú. v. EÚ l 304, 22.11.2011).

(30) oznámenie Komisie – Európska agenda v oblasti integrácie štátnych prís- 
lušníkov tretích krajín [KoM(2011) 455].

(31) Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie 
rodiny (Ú. v. EÚ l 251, 3.10.2003).

(32) Upravený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustano-
vujú normy pre prijímanie žiadateľov o azyl (Prepracované znenie) 
[KoM(2011) 320].  
Upravený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných 
konaniach o priznávaní a odnímaní statusu medzinárodnej ochrany 
(prepracované znenie) [KoM(2011) 319].

(33) oznámenie Komisie – Posilnenie solidarity v rámci EÚ v oblasti azylu: 
Program EÚ v oblasti lepšej deľby kompetencií a zvýšenia vzájomnej dôvery 
[KoM(2011) 835].

(34) oznámenie Komisie – Prvá výročná správa o vykonávaní stratégie vnútornej 
bezpečnosti EÚ [KoM(2011) 790].

(35) Smernica 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu 
a o ochrane obetí obchodovania (Ú. v. EÚ l 101, 15.4.2011).

(36) oznámenie Komisie – Boj proti korupcii v EÚ [KoM(2011) 308].

(37) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1162

(38) Rozhodnutie Komisie 2011/389/EÚ o množstve kvót pre celú Úniu podľa 
článku 3e ods. 3 písm. a) až d) smernice 2003/87/ES o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve 
(Ú. v. EÚ l 173, 1.7.2011).

(39) Rozhodnutie Komisie 2011/638/EÚ o referenčných hodnotách na bezplatné 
pridelenie emisných kvót skleníkových plynov prevádzkovateľom lietadiel 
(Ú. v. EÚ l 252, 28.9.2011).

(40) nariadenie (ES) č. 510/2011 bolo prijaté 11. mája 2011, ktorým sa stano-
vujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného 
prístupu Únie na zníženie emisií Co2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ l 145, 
31.5.2011).

(41) návrh na zmenu a doplnenie smernice 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry 
v lodných palivách [KoM(2011) 439].

(42) návrh rozhodnutia o rekreačných plavidlách a vodných skútroch [KoM(2011) 
456].

(43) oznámenie Komisie – naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 [KoM(2011) 244].

(44) Smernica Rady 2011/70/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva 
pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádio-
aktívnym odpadom (Ú. v. EÚ l 199, 2.8.2011).

(45) návrh nariadenia o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy 
a zemného plynu na mori [KoM(2011) 688].

(46) Smernica 2009/48/ES o bezpečnosti hračiek (Ú. v. EÚ l 170, 30.6.2009).

(47) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 321/2011, pokiaľ ide o obmedzenie 
používania bisfenolu A v plastových fľašiach na dojčenskú výživu (Ú. v. EÚ l 
87, 2.4.2011).

(48) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/62/EÚ z.8. júna 2011, 
ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu 
falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca (Ú. v. EÚ l 174, 
1.7.2011).

(49) Smernica 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdra-
votnej starostlivosti (Ú. v. EÚ l 88, 4.4.2011).

(50) návrh rozhodnutia o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia [KoM(2011) 
866].

(51) Biela kniha Komisie – Bezpečnosť potravín [KoM(1999) 719].

(52) Vykonávacie rozhodnutie Komisie o mimoriadnych opatreniach vzťahujúcich 
sa na semená senovky gréckej a určité semená a bôby dovážané z Egypta 
(Ú. v. EÚ l 285, 1.11.2011).

(53) nariadenie č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom 
(Ú. v. EÚ l 304, 22.11.2011).

(54) návrh smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/EC (smer-
nica o o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) [KoM(2011) 793]. 
návrh nariadenia o riešení spotrebiteľských sporov online (nariadenie 
o riešení spotrebiteľských sporov online) [KoM(2011) 794].

(55) Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov (Ú. v. EÚ l 304, 22.11.2011).

(56) Smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ l 403, 30.12.2006).

(57) Smernica 2011/82/EÚ, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií 
o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky (Ú. v. EÚ l 288, 5.11.2011).

(58) návrh nariadenia o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových 
intervalov na letiskách Európskej únie [KoM(2011) 827].  
návrh nariadenia o službách pozemnej obsluhy na letiskách Únie [KoM(2011) 
824].  
návrh nariadenia o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových 
obmedzení podmienených hlukom na letiskách Únie vrámci vyváženého 
prístupu [KoM(2011) 828].

(59) oznámenie Komisie – Politika v oblasti letísk v Európskej únii – riešenie 
problémov kapacity a kvality na podporu rastu, prepojiteľnosti a udržateľnej 
mobility [KoM(2011) 823].

(60) nariadenie (EÚ) č. 859/2011 z 25. augusta 2011 o ustanovení podrobných 
opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej 
ochrany civilného letectva, pokiaľ ide o letecký náklad a leteckú poštu 
(Ú. v. EÚ l 220, 26.8.2011).

(61) nariadenie (EÚ) č. 1141/2011, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné normy 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pokiaľ ide o používanie bezpečnost- 
ných skenerov na letiskách EÚ (Ú. v. EÚ l 293, 11.11.2011).   
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1147/2011 o vykonávaní spoloč- 
ných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, pokiaľ 
ide o používanie bezpečnostných skenerov na letiskách EÚ (Ú. v. EÚ l 294, 
12.11.2011).

(62) nariadenie (ES) č. 1073/2009 o spoločných pravidlách prístupu na medz-
inárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy (Ú. v. EÚ l 300, 14.11.2009).

(63) Rozhodnutie Súdneho dvora z 13.1.2011 vo veci C-83/10 Aurora Sousa 
Rodríguez a.i. /Air France SA.

(64) nariadenie (EÚ) č. 454/2011 o technickej špecifikácii interoperability týka-
júcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeuróp-
skeho železničného systému (Ú. v. EÚ l 123, 12.5.2011).

(65) nariadenie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných 
za údržbu nákladných vozňov (Ú. v. EÚ l 122, 11.5.2011).

(66) Členovia EGE na obdobie 2011 – 2016: Emmanuel Agius, Inez de Beaufort, 
Peter Dabrock, Andrzej Gorski, hille haker, Ritva halila, Julian Kinderlerer, 
Paula Martinho da Silva, linda nielsen, herman nys, Siobhán o’ Sullivan, 
laura Palazzani, Pere Puigdomenech Rosell, Marie-Jo Thiel, Günter Virt.

(67) http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_
en.htm

(68) http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-interna-
tional-dialogue-bioethics/members_en.htm

(69) http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-interna-
tional-dialogue-bioethics/meetings_en.htm

(70) Rozsudok Súdneho dvora z 18.10.2011 vo veci C-34/10 Brüstle.

http://ec.europa.eu/immigration
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1162 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0828:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0828:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0828:FIN:SK:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-10/cp110111en.pdf
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/welcome/activities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-international-dialogue-bioethics/members_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-international-dialogue-bioethics/members_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-international-dialogue-bioethics/meetings_en.htm
http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/bepa-ethics/ec-international-dialogue-bioethics/meetings_en.htm
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Európska únia je významným aktérom 
vo všetkých regiónoch sveta. Táto jej úloha 
sa ďalej posilnila uplatňovaním ustanovení 
Lisabonskej zmluvy, ktoré určujú, kto 
zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne, 
ako aj zriadením Európskej služby pre 
vonkajšiu činnosť, ktorá predstavuje 
novovytvorenú diplomatickú službu 
a pôsobí v 140 krajinách.

V reakcii na hlavné ľudové povstania a na 
prechod k demokracii vo viacerých krajinách 
severnej Afriky a na Blízkom východe vydala 
8. marca 2011 Európska únia spoločné 
oznámenie pod názvom „Partnerstvo pre 
demokraciu a spoločnú prosperitu s južným 
Stredozemím“.  
V  druhom oznámení, ktoré bolo pod názvom 
„Nová reakcia na meniace sa susedstvo“ 
uverejnené 25. mája, sa výrazne reviduje 
spôsob realizácie európskej susedskej 
politiky vo vzťahu ku krajinám na juhu 
a východe, pričom obsahuje celkovú 
stratégiu spolu s veľkým počtom návrhov, 
ktoré sa zaoberajú všetkými krajinami 
v susedstve EÚ (t. j. krajinami a územiami 
rozprestierajúcimi sa od Maroka po Sýriu 
a od Azerbajdžanu po Bielorusko) s cieľom 
podporiť týchto partnerov pri uskutočňovaní 
reforiem, budovaní „pevne zakorenenej 
demokracie“ a zaistiť udržateľný 
a inkluzívny hospodársky rozvoj. 

Schopnosť Únie reagovať na katastrofy 
a krízy sa v priebehu roka opäť podrobila 
skúške. Komisia mobilizovala rýchlu 
humanitárnu pomoc a civilnú ochranu po 
zemetrasení, cunami a jadrovej havárii 
v Japonsku alebo pri mobilizácii rozsiahlej 
humanitárnej pomoci pre tzv. Africký roh, 
ktorý zasiahli suchá.

Na diplomatickom a geopolitickom poli bolo 
významným úspechom a vyjadrením 
ustanovení Lisabonskej zmluvy prijatie 
rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie 
Spojených národov, ktorá EÚ udelila právo 
vystupovať na pôde OSN jednotným hlasom. 

Únia pokračovala vo vytváraní a prehlbovaní 
viacstranných a dvojstranných dohôd 
v rámci viacerých okruhov, a súčasne 
mimoriadne aktívne prijímala opatrenia 
na riešenie celosvetovej hospodárskej 
a finančnej situácie. Táto skutočnosť sa 
prejavila na obnovenom fóre G20, na ktorom 
má príspevok EÚ čoraz väčšiu váhu.
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európska služba pre vonkajšiu činnosť – prvý 
rok činnosti

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bola vytvorená na základe 
Lisabonskej zmluvy a formálne vznikla 1. januára 2011. Veľmi rýchlo boli 
podniknuté zásadné kroky, prakticky aj politicky však ešte zostáva prejsť 
dlhú cestu, kým sa spoločnú zahraničnú politiku EÚ a ľudí, politiky a programy, 
ktoré má k dispozícii, podarí dostať pod jednu strechu.

Úlohou zostáva byť začlenenie zamestnancov z Rady ministrov a Európskej 
komisie, a zároveň prijímanie diplomatov z členských štátov. Prvým cieľom bolo 
a naďalej je získať tých najtalentovanejších pracovníkov a ponúknuť im perspek-
tívu, kariérny postup a odbornú prípravu.

na začiatku roka 2011 pochádzali administratívni pracovníci služby pre vonkajšiu 
činnosť z jednej tretiny z Rady a z dvoch tretín z Komisie. Doplnil ich obmedzený 
počet diplomatov z členských štátov, najmä vo vedúcich riadiacich funkciách. 
Plánuje sa, že celkový podiel diplomatov členských štátov v ESVČ dosiahne v roku 
2013 jednu tretinu. 

V súčasnosti má ESVČ 3 611 pracovníkov, z ktorých 1 551 pracuje v Bruseli 
a 2 060 v 140 delegáciách EÚ. Dve najnovšie zriadené delegácie EÚ sa nachá-
dzajú v Južnom Sudáne a v líbyi. 

Rozpočet ESVČ na rok 2011 bol 464 miliónov EUR, pričom 184 miliónov EUR sa 
vyčlenilo pre ústredie a 280 miliónov EUR pre delegácie. ESVČ takisto spravuje 
253 miliónov EUR v mene Komisie, ktoré sú určené na administratívne výdavky 
spojené s pracovníkmi Komisie v delegáciách. Predstavovalo to 1 % ročného 
rozpočtu EÚ na rozvoj vo výške približne 50 miliárd EUR a menej ako 0,5 % 
z celkového rozpočtu Únie. 

So zastrešovaním zahraničnej politiky EÚ sú spojené procedurálne prekážky 
pri zosúlaďovaní rôznych finančných zdrojov na jej činnosť a využívaní všetkých 
jej nástrojov – diplomacie, politickej angažovanosti, rozvojovej pomoci, civilného 
a vojenského krízového riadenia – na podporu predchádzania konfliktom a znižo-
vania chudoby, bezpečnosti a stability a presadzovania ľudských práv na celom 
svete. 

3 500 pracovníkov služby pre vonkajšiu činnosť dopĺňa asi 7 000 ďalších ľudí 
v troch vojenských a 17 civilných misiách EÚ na celom svete, ako aj školiacich 
policajtov, sudcov, väzenských dozorcov a colných úradníkov od Iraku až po Afga-
nistan a od Bosny až po Konžskú demokratickú republiku. 

Plnohodnotné zriadenie novej služby, ktorá preberá toľko nových povinností, si 
vyžaduje čas. V priebehu roka 2011 sa k dosiahnutiu tohto cieľa napredovalo 
veľmi rýchlo.
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účinnejšia európska susedská politika – 
podpora reforiem u južných a východných 
susedov

Najväčšou výzvou EÚ v súčasnosti je podpora reformných procesov a prehl-
bovania demokracie a rozvoja v 16 krajinách, ktoré s ňou susedia na juhu 
a východe. Týmito partnerskými krajinami sú: na juhu Alžírsko, Egypt, 
Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, okupované palestínske územia, 
Sýria a Tunisko; a na východe Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, 
Moldavsko a ukrajina.

Susediace krajiny zažili v roku 2011 búrlivé časy, keď arabská jar otriasla 
juhom v spoločnom volaní po dôstojnosti a príležitostiach, zatiaľ čo na 
východe došlo k pokroku aj zvratom pri zvládaní pretrvávajúcich výziev 
súvisiacich s ukotvením demokracie a hospodárskym rastom. EÚ sa aktívne 
podieľala na podpore pokroku a zmeny v oboch prípadoch a v máji 2011 
začala realizovať novú európsku susedskú politiku, ktorá vytvára rámec 
pre jej opatrenia.

nová európska susedská politika

obnovená európska susedská politika (1) je založená na vzájomnej adresnej 
zodpovednosti a spoločnom záväzku podporovať univerzálne hodnoty ľudských 
práv, demokracie a právneho štátu. Jej súčasťou bude vyšší stupeň diferenciácie, 
ktorý každej partnerskej krajine umožní rozvíjať kontakty s EÚ, pokiaľ to jej 
ambície, potreby a kapacity budú dovoľovať. V prípade tých susediacich krajín na 
juhu a východe, ktoré sa na nej budú chcieť zúčastniť, táto vízia obsahuje užšiu 
hospodársku integráciu a intenzívnejšiu politickú spoluprácu v oblasti reforiem 
správy vecí verejných, otázkach súvisiacich s riešením konfliktov, a to vrátane 
spoločných iniciatív o otázkach spoločného záujmu na medzinárodných fórach. 

susedské regióny eú
Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, libanon, 
líbya, Maroko, Moldavsko, okupované palestínske územia, Sýria, Tunisko, Ukrajina

„je to v našom spoločnom záujme. máme spoločnú 
budúcnosť. ak podporujeme demokraciu a rozvoj, 
napomáhame stabilite a predchádzame nestabilite.“  
– josé manuel barroso, predseda Európskej komisie.

Zdroj: Európska komisia
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Partnerstvo s každou susednou krajinou sa bude rozvíjať na základe je potrieb, 
kapacít a reformných cieľov. niektorí partneri možno budú chcieť pokročiť 
vo svojom integračnom úsilí, ktoré prinesie vyšší stupeň zosúladenia s politikami 
a pravidlami EÚ, čo postupne povedie k hospodárskej integrácii s vnútorným 
trhom EÚ. EÚ sa nesnaží o nanútenie určitého modelu alebo hotového receptu na 
uskutočnenie politickej reformy, bude však nástojiť na tom, aby reformný proces 
v každej z partnerských krajín obsahoval jasný záväzok podporovať univerzálne 
hodnoty, ktoré tvoria základ našej obnovenej koncepcie. Iniciatíva musí vychádzať 
zo strany partnera a podpora EÚ sa jej prispôsobí. Zvýšená podpora EÚ v prospech 
jej susedov má podmienečný charakter. Bude závisieť od dosiahnutého pokroku 
v budovaní a stabilizovaní demokracie a dodržiavaní zásad právneho štátu. 
Čím viac a rýchlejšie bude krajina napredovať vo svojich vnútorných reformách, 
tým väčšiu podporu od EÚ dostane.

 � K 5,7 miliardám EUR, ktoré má už región zapojený do susedskej politiky na 
obdobie rokov 2011 – 2013 z nástroja európskeho susedstva a partnerstva 
(EnPI) k dispozícii, pribudne ďalšia takmer 1 miliarda EUR. okrem toho 
v prípade južných susedných krajín tieto prostriedky doplní ďalšia 1 miliarda 
EUR z úverov od EIB a 2,5 miliardy EUR sa poskytne prostredníctvom Európskej 
banky pre obnovu a rozvoj, ktorá čoskoro začne operácie v južnom Stredozemí.

 � Komisia 7. decembra 2011 prijala nový nástroj európskeho susedstva (2) (EnI) 
ako súčasť komplexného návrhu Európskej komisie týkajúceho sa súboru 
vonkajších nástrojov v rámci viacročného finančného rámca na obdobie rokov 
2014 – 2020. Revíziu európskej susedskej politiky a ciele obnovenej európskej 
susedskej politiky pretvára do nového nástroja, čím EÚ umožní zaoberať sa 
kľúčovými prvkami revízie európskej susedskej politiky, ako je napríklad dife-
renciácia a uplatňovanie zásady „viac za viac“ počnúc rokom 2014.

akčný plán susedskej politiky v oblasti dopravy

Európska komisia uverejnila nový akčný plán susedskej politiky v oblasti 
dopravy (3) na posilnenie dopravných spojení so susednými regiónmi Únie 
na východe a juhu. V pláne sa navrhuje viac ako 20 konkrétnych opatrení 
v krátkodobom až dlhodobom horizonte s cieľom vytvoriť dopravné spojenia, 
ktoré budú jednoduchšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie. navrhované opat-
renia zahŕňajú rozšírenie vnútorného leteckého trhu EÚ o krajiny zapojené 
do európskej susedskej politiky, čím sa prepoja dopravné siete a odstránia 
problematické miesta v osobnej a nákladnej doprave. V októbri 2011 bola 
parafovaná komplexná dohoda medzi EÚ a Moldavskom o leteckej doprave, 
ktorá postupne otvorí trhy a integruje Moldavsko do širšieho Spoločného 
európskeho leteckého priestoru. Vznikla skupina odborníkov v oblasti dopravy 
v rámci Východného partnerstva, ktorá slúži ako rámec s cieľom dozerať na 
posilňovanie spolupráce s východnými susednými krajinami v doprave.

„Posudzujte nás najprv na 
základe našej úlohy 

v susedských vzťahoch,“ 
uviedla Catherine 

Ashtonová, vysoká 
predstaviteľka Únie pre 

zahraničné veci  
a bezpečnostnú politiku.
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juh a arabská jar

na protest proti zlému zaobchádzaniu zo strany miestnej polície sa 17. decembra 
2010 tuniský občan Mohamed Bouazizi upálil pred úradom guvernéra v Sidi 
Bouzid v strednom Tunisku. nikto nemohol predvídať dôsledky tejto osobnej 
tragédie. Jeho smrť, ktorá v dôsledku zranení utŕžených pri samoupálení nastala 
5. januára 2011, spôsobila vypuknutie tuniskej revolúcie, ktorá na druhej strane 
viedla k udalostiam v Egypte 25. januára, líbyjskému povstaniu proti Kaddáfiho 
režimu a k tzv. arabskej jari naprieč celou severnou Afrikou a Blízkym východom.

José Manuel Barroso, 
predseda Európskej 
Komisie, na návšteve 
námestia Tahrír v Egypte.

Útvar humanitárnej a civilnej ochrany Európskej komisie okamžite tomuto regiónu 
poskytol pomoc. K dnešnému dňu dosiahla výšku 80,5 milióna EUR: 60 miliónov EUR 
na financovanie operácií v líbyi a susedných krajinách a 10 miliónov EUR na finan-
covanie opätovného začlenenia čadských migrantov, ktorí sa v dôsledku krízy vrátili 
do Čadu. Dodatočné prostriedky vo výške 10,5 milióna EUR boli poskytnuté na 
civilnú ochranu.

EÚ vyjadrovala podporu a poskytovala všemožnú praktickú pomoc, a zároveň ako 
prvá uznala, že povstania a ich výsledky musia vlastniť a riadiť obyvatelia týchto 
krajín. EÚ podnikla viacero opatrení. Poskytla podporu pri voľbách v Tunisku, 
Maroku a Egypte. Verejne odsúdila potlačenie pokojných protestov v Bahrajne, 
Jemene, a najmä v Sýrii EÚ. V prípade líbye a Sýrie EÚ rozhodla o uvalení hos po-
dárskych sankcií sprevádzaných obchodnými embargami, zmrazením aktív a vízo-
vými zákazmi.

V nadväznosti na už spomínané dve oznámenia („Partnerstvo pre demokraciu 
a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím“ (4) a „nová reakcia na meniace sa 
susedstvo“) sa spolu s partnerskými krajinami uskutočnilo preskúmanie, ktoré 
malo za cieľ presmerovať v rámci národných akčných plánov 800 miliónov EUR na 
nové ciele uvedené v týchto oznámeniach. Konkrétne ide o tieto ciele:

 � Jordánsko: EÚ na začiatok vyčlenila od 2012/2013 40 miliónov EUR na nové 
programy s cieľom podporiť správu verejných financií a modernizáciu a sektora 
služieb.

 � Tunisko: EÚ pripravila nový program pre chudobné oblasti (s rozpočtom 
20 miliónov EUR), na ktorý v roku 2011 vyčlenila dodatočné prostriedky vo výške 
70 miliónov EUR. Prostriedky určené na program „Appui à la Relance“ (súčasť 
ročného akčného programu na rok 2011) na podporu naštartovania hospodárstva 
prostredníctvom rozpočtu sa zvýšili zo 60 miliónov EUR na 100 miliónov EUR, do 
ktorých je započítaných 10 miliónov EUR z programu SPRInG (Podpora partner-
stvu, reformám a inkluzívnemu rastu).

 � Egypt: Bol vypracovaný nový program na podporu malých a stredných podnikov 
vo vidieckych oblastiach (podpora poľnohospodárskych MSP s rozpočtom 
22 miliónov EUR).

 � Alžírsko: na základe prerozdelenia prostriedkov pôvodne vyčlenených na 
sektor dopravy bol pripravený nový program v oblasti zamestnanosti mládeže 
(23,5 milióna EUR). 
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Predseda Komisie Barroso 14. júla 2011 v Káhire oznámil začatie realizácie 
iniciatívy SPRInG (5) (Podpora reforiem, partnerstiev a inkluzívneho rastu), na 
ktorú boli vyčlenené prostriedky vo výške 350 miliónov EUR. Táto iniciatíva je 
pružným zastrešujúcim programom rýchlej reakcie, ktorý bol navrhnutý tak, aby 
fungoval na princípe „viac za viac“. Európska komisia tento program prijala 26. 
septembra. Prvou krajinou, ktorá z programu SPRInG čerpala prostriedky, bolo 
Tunisko. Suma 20 miliónov EUR bola pridelená na dva projekty, z ktorých jeden 
mal prispieť k hospodárskemu oživeniu (program „Appui à la Relance“) a druhý 
k podpore Tuniska pri prechode k demokracii a právnemu štátu. K ostatným 
krajinám, ktoré by z neho mali čerpať, patria Egypt, Maroko, Jordánsko a libanon.

Komisia 20. septembra 2011 prijala nástroj podpory občianskej spoločnosti (6), 
ktorý je určený južným a východným susedným krajinám a ktorého pôvodný 
celkový rozpočet na rok 2011 vo výške 22 miliónov EUR bol neskôr zvýšený na 
26,4 milióna EUR. Rovnaké úrovne finančných prostriedkov sa predpokladajú pre 
roky 2012 a 2013. Cieľom tohto nástroja je posilniť kapacity občianskej spoloč-
nosti v záujme podpory reforiem a zvýšenia verejnej zodpovednosti v týchto 
krajinách. Program Erasmus Mundus bol navýšený rozhodnutím z 23. septembra 
o pridelení 66 miliónov EUR na susedskú politiku, pričom 30 miliónov EUR sa 
vyčlenilo pre južné susedné krajiny. Počet vzdelávacích a učiteľských grantov sa v 
decembri zvýšil o 559 okrem už naplánovaných 525 grantov na obdobie rokov 
2011 – 2012.

pracovné skupiny na posilnenie spolupráce s krajinami 
zapojenými do susedskej politiky

V záujme zvýšenia koherentnosti medzinárodnej podpory krajinám v južnom 
Stredozemí nachádzajúcim sa v procese transformácie bola vytvorená 
medzinárodná pracovná skupina, v ktorej sú zástupcovia EÚ, tretích krajín 
a medzinárodných finančných inštitúcií. Septembrovému stretnutiu tejto 
pracovnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo v Tunise, spoločne predsedali tuniský 
predseda vlády a vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie. Jeho 
výsledkom bola celková finančná podpora Tunisku vo výške okolo 4 miliárd EUR 
na obdobie rokov 2011 – 2013. Kľúčovým prvkom mandátu nového osobit-
ného zástupcu Európskej únie (EUSR) pre južné Stredozemie je koordinácia  
v rámci EÚ, ako aj s medzinárodnými partnermi. Vytvorenie pracovných 
skupín s inými krajinami sa pripravuje.

V oblasti obchodu Európska komisia 14. decembra 2011 udelila mandáty na 
rokovania o prehĺbených a komplexných dohodách v oblasti voľného obchodu 
s Marokom, Egyptom, Tuniskom a Jordánskom. Tieto dohody určené na podporu 
hospodárskych reforiem prekročia rámec jednoduchého odstránenia colných 
sadzieb a stanú sa súčasťou dohôd o pridružení medzi EÚ a krajinami  Stredozemia. 
Budú sa týkať radu regulačných oblastí spoločného záujmu, ako je uľahčenie 
obchodu a odstránenie technických prekážok obchodu. 

Pokiaľ ide o mobilitu, boli Maroku, Tunisku a Egyptu ponúknuté dialógy o migrácii, 
mobilite a bezpečnosti so zameraním na legálnu migráciu, boj proti nelegálnej 
migrácii a readmisiu, zjednodušenie vízového režimu a azyl. Európska rada 
schválila tento prístup 24. júna 2011. Prvý z dialógov – s Tuniskom a Marokom 
– sa začal v októbri 2011.

líbya, Sýria, Jemen a Maroko tiež dostávajú podporu prostredníctvom reakcie EÚ 
na arabskú jar.

poDpora DemoKracie v tunisKu
Eú pozorne sleduje prechod k demokracii v tunisku a od 
revolúcie tomuto procesu poskytla značnú podporu, a to 

vrátane pomoci pri príprave volieb do ústavodarného 
zhromaždenia, ktoré sa uskutočnili v októbri, vyslania 
volebnej pozorovateľskej misie Eú a podpory rozvoja 
občianskej spoločnosti. po voľbách je Eú pripravená 

poskytnúť plnú podporu novozvolenému orgánu a viesť 
komplexný dialóg s novou vládou.

Tunisania čakajú v rade 
počas októbrových volieb.
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 � líbya: EÚ sa zúčastnila na hlavných medzinárodných stretnutiach, ako boli 
stretnutia medzinárodnej kontaktnej skupiny na tému líbye, a vysoká predsta-
viteľka EÚ/podpredsedníčka EK svojou účasťou na „Káhirskej skupine“ (v ktorej 
je zastúpená Africká únia, Arabská liga, EÚ, organizácia islamskej spolupráce 
a oSn) napomáhala zbližovaniu rozdielnych stanovísk kľúčových medzinárod-
ných partnerov. C. Ashtonová navštívila 22. mája Bengázi, kde otvorila prvé 
zastúpenie EÚ v líbyi. V rovnakom čase EÚ poskytla podporu dočasnej národnej 
rade (nTC) a miestnym organizáciám občianskej spoločnosti na budovanie 
kapacít. V septembri bolo otvorené zastúpenie EÚ v Tripolise. následne bolo 
12. novembra pretvorené na plnohodnotnú delegáciu EÚ a slávnostne otvo-
rené C. Ashtonovou. V decembri bol prijatý balík podporných opatrení vo výške 
10 miliónov EUR, ktorý sa zameriava na budovanie kapacít verejného sektora, 
vzdelávanie a podporu občianskej spoločnosti. EÚ je hlavným darcom v oblasti 
posudzovania potrieb po skončení konfliktu v troch oblastiach: občianska 
spoločnosť/práva žien, médiá a komunikácia a riadenie hraníc. Ďalšia podpora 
sa plánuje prostredníctvom tematického programu neštátnych subjektov, ako 
aj projektov v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva 
(EIDhR). líbya má k dispozícii 50 miliónov EUR z prostriedkov určených na 
európsku susedskú politiku na roky 2012/2013.

 � Sýria: EÚ bola jedným z prvých darcov, ktorý prerušili dvojstrannú spoluprácu 
so sýrskym režimom, a to 25. mája. odvtedy Európska komisia pozastavila 
účasť Sýrie na jej regionálnych programoch a EIB pozastavila svoje úverové 
operácie a technickú pomoc. K zastaveniu všetkej spolupráce však nedošlo. 
niekoľko projektov, ktoré poskytujú podporu neštátnym subjektom, sýrskej 
občianskej spoločnosti a utečencom, sa stále realizuje. Takisto sa pokračuje 
v účasti sýrskych študentov na programoch Tempus a Erasmus.

 � Jemen: od začiatku protestného hnutia vo februári 2011 vyvíjala EÚ za úzkej 
spolupráce so štátmi z oblasti Perzského zálivu, USA a ostatnými medzinárod-
nými aktérmi neustály tlak na všetky jemenské strany, aby uľahčili mierové 
odovzdanie moci; C. Ashtonová hovorila o tom otvorene na verejnosti aj 
v cielených telefonátoch; útvary boli tiež v úzkom kontakte s kľúčovými pred-
staviteľmi režimu a jeho odporcami. V nadväznosti na kroky EÚ podniknuté na 
Rade pre ľudské práva Bezpečnostná rada oSn jednohlasne prijala rezolúciu, 
v ktorej všetky strany v Jemene vyzýva na uskutočnenie krokov potrebných 
v proces politickej transformácie, ktorý sa nakoniec začal 23. novembra 2011. 
Tento trvalý politický záväzok je iba jedným aspektom angažovania sa EÚ 
v Jemene. EÚ pokračuje v poskytovaní rozvojovej a humanitárnej pomoci tým, 
ktorí to najviac potrebujú: od začiatku roka 2011 boli z prostriedkov EÚ uvoľ-
nené ďalšie prostriedky na humanitárnu pomoc vo výške 25 miliónov EUR.

 � Maroko: Krajina sa ďalej sústreďovala na uskutočňovanie svojho reformného 
programu, pričom v júli prijala novú ústavu a 25. novembra sa v nej uskutočnili 
voľby. V júli 2011 Európska komisia prijala ročný akčný plán v prospech Maroka 
s rozpočtom 139 miliónov EUR, pričom krajina bude čerpať prostriedky aj z programu 
SPRInG.
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predstavitelia arabskej jari získali sacharovovu cenu  
za rok 2011

Európsky parlament udelil Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 
2011 piatim predstaviteľom arabskej jari na znamenie uznania a podpory ich 
úsilia o dosiahnutie slobody a ľudských práv.

 � Asmaa Mahfouz pomáhala organizovať protesty a štrajky za presadenie 
základných práv v Egypte. Svojimi videami na stránkach youtube a sprá-
vami na Facebooku a Twitteri motivovala Egypťanov, aby sa išli dožadovať 
svojich práv na Tahrirské námestie.

Sacharovova cena 2011 
– Asma Mahfouzová  

preberá cenu na počesť 
arabskej jari.

 � Ahmed al-Sanusi, ktorý je najdlhšie zadržiavaným „väzňom svedomia“, 
strávil v líbyjských väzniciach 31 rokov. V súčasnosti je členom dočasnej 
národnej rady.

 � Razan Zaitouneh založila blog ShRIl (Syrian human Rights Information 
link – odkaz na informácie o sýrskych ľudských právach), ktorý informuje 
o súčasných násilnostiach v Sýrii a ktorý sa stal významným zdrojom 
informácií pre medzinárodné médiá. Momentálne sa ukrýva.

 � Ali Farzat, politický satirik, je známym kritikom sýrskeho režimu. Jeho 
karikatúry pomohli v Sýrii vyvolať vzburu obyvateľstva. V auguste 2011 
sa stal obeťou útoku agentov sýrskych bezpečnostných zložiek, ktorí mu 
ako „varovanie“ zlomili obidve ruky.

 � Mohamed Bouazizi, tuniský trhový predavač, sa na protest proti nepretr-
žitému ponižovaniu tuniskými úradmi upálil. Súcit verejnosti a hnev, ktorý 
tento čin vyvolal, podnietil povstania a zásadné zmeny v Tunisku a ďalších 
arabských krajinách ako Egypt a líbya, ktoré sa spoločne označujú ako 
arabská jar. 
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východné partnerstvo

EÚ sa naďalej venovala svojim východným partnerom aj napriek tomu, že pozor-
nosť celého sveta bola upriamená na arabskú jar. Východní partneri vnímajú EÚ 
ako magnet a katalyzátor reformy – ako hospodársku príležitosť a blízkeho poli-
tického partnera. 

na druhom samite Východného partnerstva vo Varšave v septembri 2011 EÚ 
a jej východní susedia obnovili svoj záväzok dosiahnuť stanovené ciele a pokra-
čovať v realizácii Východného partnerstva. Vyčlenenie ďalších zdrojov (až do 
výšky 130 miliónov EUR) na obdobie rokov 2012 – 2013 bude v prospech part-
nerov, ktorí sa zaviazali k reformám. na varšavskom samite sa takisto poukázalo 
na rôzne regionálne konflikty v Podnestersku, náhornom Karabachu a Abcházsku, 
v ktorých EÚ zohráva úlohu sprostredkovateľa a jej cieľom je dosiahnuť dohodu.

V odozve na násilie po voľbách v decembri 2010 v Bielorusku sa EÚ vo februári 
2011 zúčastnila na konferencii vo Varšave, kde podporila bieloruský ľud a prisľú-
bila viac ako 17 miliónov EUR na okamžitú a strednodobú pomoc, napríklad na 
podporu mimovládnych organizácií a neštátnych subjektov v presadzovaní 
slobody zhromažďovania a monitorovanie volebných procesov. EÚ počas roka 
opakovane vyzvala na prepustenie a rehabilitáciu politických väzňov v Bielorusku 
a začatie politického dialógu s opozíciou.

Štefan Füle, komisár pre 
rozšírenie a európsku 
susedskú politiku, 
prezentuje návrhy týkajúce 
sa rozpočtu na roky 2014 
– 2020 v súvislosti 
s vonkajšími nástrojmi Únie. 

na samite EÚ – Ukrajina v decembri 2011 sa dosiahlo spoločné porozumenie 
konečného textu dohody o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny 
voľného obchodu, čím sa otvorila cesta k jej konečnej konsolidácii a parafovaniu. 
V texte dohody o pridružení, ktorá predstavuje budúci zmluvný základ vzťahov EÚ 
a Ukrajiny, sa ustanovuje spoločný záväzok k úzkej spolupráci vychádzajúcej 
zo spoločných hodnôt. „Je potrebné, aby boli tieto hodnoty vždy dodržiavané,“ 
uviedol J. M. Barroso.

Diskutuje sa aj o nových a posilnených zmluvných vzťahoch s týmto regiónom, 
a to konkrétne s Arménskom, Azerbajdžanom, Gruzínskom a Moldavskom. 
S Gruzínskom a Moldavskom sa na konci roku 2011 začalo rokovať o prehĺbených 
a komplexných zónach voľného obchodu. EÚ a jej východní partneri tiež vedú 
rozhovory na tému zvýšenej mobility naprieč kontinentom. Začali sa dialógy 
o bezvízovom režime s Ukrajinou a Moldavskom. S Gruzínskom sa uzavrela 
dohoda o zjednodušení vízového režimu a dohoda o readmisii a o dosiahnutie 
podobných dohôd sa bude rokovať s Arménskom, Azerbajdžanom a Bieloruskom. 
Partnerstvo v oblasti mobility bolo podpísané s Arménskom, ktoré tak po partner-
stvách uzatvorených s Moldavskou republikou a Gruzínskom predstavuje tretie 
partnerstvo v tomto regióne. Posilnená spolupráca je tiež predmetom rozhovorov 
v takých oblastiach, ako je energetická účinnosť, regionálne trhy s elektrinou, 
obnoviteľné energie a kontrola hraníc.
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mierový proces na blízkom východe

EÚ zvýšila svoje úsilie o dosiahnutie pokroku v mierovom procese na Blízkom 
východe. Znovu zopakovala jednoznačné parametre pre rokovania a udelila svoju 
plnú podporu vysokej predstaviteľke v jej pokračujúcom úsilí v mene EÚ o vytvo-
renie dôveryhodnej perspektívy na opätovné začatie priamych rozhovorov medzi 
oboma stranami. Vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú 
politiku s týmto cieľom navštívila región v priebehu roka niekoľkokrát a zostala 
v úzkom kontakte s mnohými zainteresovanými stranami. EÚ posilnila úlohu 
kvarteta, pričom podporila jeho výzvu určenú dotknutým stranám, aby upustili 
od provokatívnych akcií a dodržiavali plán. Útoky proti civilistom sa dôrazne 
odsúdili. EÚ naďalej rozširovala priamu finančnú podporu palestínskej samo-
správe a prispela k jej pokračujúcemu úsiliu o budovanie štátu. EÚ vyjadrila 
poľutovanie nad rozšírením osídlenia Izraela, najmä vo východnom Jeruzaleme. 
na základe žiadosti o členstvo v oSn, ktorú predložil prezident Abbás v septembri, 
EÚ obnovila úsilie o nájdenie spôsobu, ako sa strany môžu vrátiť k rokovaniam. 
Vysoká predstaviteľka uvítala dohodu medzi Izraelom a hamasom o výmene 
väzňov a opatrne privítala návrhy na zmierenie medzi Fatahom a hamasom.

Kvarteto pre Blízky východ: 
Hillary Clintonová, Ban 
Ki-moon, Sergej Lavrov 
a Catherine Ashtonová, 

podpredsedníčka Komisie 
a vysoká predstaviteľka 
Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku 

(zľava doprava).
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posilňovanie strategických spojenectiev

V čoraz integrovanejšom svete predstavujú strategické spojenectvá 
v otázkach spoločného záujmu s kľúčovými medzinárodnými partnermi 
nielen dobrý spôsob obchodovania, ale aj výhodné príležitosti pre európ-
skych občanov a podniky. Európska únia uprednostňuje uzatváranie 
skutočne strategických spojenectiev s ostatnými významnými svetovými 
hráčmi. Tento prístup plne dopĺňa dynamickú úlohu Únie na viacstranných 
fórach, ako sú Organizácia Spojených národov a Svetová obchodná orga-
nizácia, je však dôležitý aj pre presadenie záujmov EÚ a jej členských 
štátov prostredníctvom nadviazania lepších vzťahov s partnermi v podobnom 
alebo vyššom rozsahu. 

vzťahy s významnými partermi 

usa 
Úzky pracovný vzťah medzi administratívou USA a EÚ uľahčil spoločný postoj 
v mnohých otázkach zahraničnej politiky. Tak tomu bolo napríklad v prípade 
koordinovaného zavedenia a zrušenia sankcií voči líbyi, ako aj sankcií a spoloč-
ných vyhlásení týkajúcich sa Sýrie a spoločného prístupu na Balkáne, najmä 
v Bosne a hercegovine. EÚ a USA zvlášť úzko spolupracovali ako členovia kvarteta 
pri koordinácii medzinárodných prístupov k mierovému procesu na Blízkom 
východe a pri zosúladení medzinárodnej reakcie na jadrový vývojový program 
Iránu. Transatlantická hospodárska rada súčasne udržiava pravidelný dialóg 
o obchode a investíciách, ktorý predstavuje odhadom 14 miliónov pracovných 
miest na oboch stranách Atlantiku. Transatlantická hospodárska rada sa posilnila 
a osobitne sa zamerala na počiatočnú spoluprácu v oblastiach budúceho strate-
gického hospodárskeho významu. Prináša hmatateľné výsledky v rozvíjajúcich sa 
odvetviach, ako sú autá na elektrický pohon a inteligentné siete, ako aj v digi-
tálnom hospodárstve, kde sa dosiahla dohoda o spoločných obchodných zásadách 
pre služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Prehĺbený 
a pravidelný dialóg sa naďalej rozvíjal v oblastiach, ako sú zásobovanie energiou 
(prostredníctvom energetickej rady EÚ – USA) a koordinované prístupy k boju proti 
terorizmu a medzinárodnej trestnej činnosti – o čom svedčí podpísanie novej 
dohody o osobných záznamoch o cestujúcich – a novým hrozbám, akou je napr. 
počítačová kriminalita. 

Predseda Európskej rady 
Herman Van Rompuy, 
prezident Spojených štátov 
amerických Barack Obama, 
predseda Európskej 
komisie José Manuel 
Barroso (zľava doprava).
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Podpísaním administratívnej dohody medzi federálnou agentúrou pre krízové riadenie 
Ministerstva vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických a Európskou 
 komisiou sa posilní koordinácia EÚ – USA v oblasti reakcií na prírodné a človekom 
zapríčinené katastrofy a posilní sa pripravenosť na katastrofy a ich predchádzanie.

posilnenie transatlantického partnerstva na samite Eú – usa
Samit EÚ – USA sa uskutočnil vo Washingtone, DC dňa 28. novembra v situácii 
opätovného nárastu veľkej neistoty v celosvetovom hospodárstve a finančnom 
sektore. lídri z oboch strán Atlantiku obnovili svoj záväzok spoločne pracovať na 
oživení hospodárskeho rastu, tvorbe pracovných miest a zabezpečení finančnej 
stability. Svoj záväzok premietli do prijatia opatrení, ktoré riešia problémy rastu 
v blízkej budúcnosti, ako aj daňové a finančné slabé miesta, a ktorými sa posilnia 
základy trvácneho a vyváženého rastu. na samite sa takisto obe strany zaviazali 
ešte viac upevniť obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a USA, ktoré sú už teraz 
najrozsiahlejšie a najintegrovanejšie na svete. Preto poverili Transatlantickú 
hospodársku radu, aby vytvorila spoločnú pracovnú skupinu na vysokej úrovni 
v oblasti zamestnanosti a rastu, ktorej budú spoločne predsedať európsky komisár 
pre obchod a obchodný zástupca USA. Pracovná skupina bude určovať a posu-
dzovať možnosti posilňovania hospodárskych vzťahov medzi EÚ a USA, najmä 
tých, ktoré majú najväčší potenciál na podporu zamestnanosti a rastu. Pracovná 
skupina má predložiť lídrom svoje odporúčania a zistenia do konca roku 2012, 
pričom v júni 2012 vypracuje dočasnú správu o stave svojej práce.

rusko
V poradí 27. samit EÚ – Rusko sa konal v júni v nižnom novgorode v priateľskej 
a konštruktívnej atmosfére. Rozhovory sa týkali otázok svetového hospodárstva 
a celosvetovej správy vecí verejných; dvojstranných vzťahov vrátane partnerstva 
EÚ a Ruska pre modernizáciu a rokovaní o novej dohode; obchodných záležitostí 
vrátane vyhliadok na vstup Ruska do WTo. Výmeny informácií o medzinárodných 
záležitostiach sa zamerali na vývoj v severnej Afrike a na Blízkom východe, ich 
súčasťou však boli aj európske regionálne záležitosti.

Predseda Van Rompuy, 
prezident Medvedev 

a predseda Barroso na 
júnovom samite EÚ – 

Rusko v Nižnom 
Novgorode.

Pokrok dosiahnutý v rámci partnerstva EÚ a Ruska pre modernizáciu privítali 
obidve strany. Únia však vyzvala na vyváženejší pokrok v rokovaniach o novej 
dohode medzi EÚ a Ruskom, najmä v oblasti obchodu a investícií vrátane energe-
tiky. Vedúci predstavitelia EÚ vyzvali prezidenta Medvedeva, aby udelil v blízkom 
čase mandát ruským vyjednávačom, aby sa zapojili do riešenia vecných otázok.

obchodné záležitosti a pristúpenie k WTo sa prediskutovali dostatočne podrobne 
a EÚ vyzdvihla politický význam ruského pristúpenia k WTo. napriek tomu sa 
nový investičný režim v automobilovom priemysle označil za kľúčovú vysoko 
citlivú a nevyriešenú záležitosť na oboch stranách, pričom rozhovory v tomto 
smere budú pokračovať. Tieto rozhovory v plnej miere pripravili pôdu pre úspešné 
pristúpenie Ruska k WTo, ktoré sa uskutočnilo na ôsmej ministerskej konferencii 
WTo v decembri. EÚ opätovne zdôraznila svoje obavy týkajúce sa uplatňovania 
colnej únie a upozornila, že je potrebné poskytovať lepšie a včasnejšie informácie 
o zmenách ruského obchodného režimu v tomto kontexte. na samite sa našlo 
riešenie týkajúce sa ruského zákazu dovozu zeleniny z EÚ.
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Značný pokrok sa zaznamenal v oblasti mobility. Začali sa rokovania o zmene 
a doplnení dohody o zjednodušení vízového režimu a na konci roka sa dostali 
do konečnej fázy. V súvislosti s dialógom o vízovom režime medzi EÚ a Ruskom 
sa strany dohodli na zozname spoločných krokov na zavedenie bezvízového styku 
v prípade krátkodobých ciest ruských občanov a občanov EÚ. Realizáciou krokov 
zo zoznamu sa prispeje k dosiahnutiu spoločného cieľa, ktorým je bezvízový režim 
medzi Ruskom a EÚ.

čína 
EÚ a Čína upevnili v roku 2011 strategický dialóg na vysokej úrovni, ktorý doda-
točne k súčasnému hospodárskemu a obchodnému dialógu na vysokej úrovni 
umožnil prehĺbenie konzultácií medzi EÚ a Čínou v mnohých zahranično- 
politických otázkach. Patria medzi ne otázky bezpečnosti a celosvetové problémy, 
ako sú zmena klímy (téma spoločnej konferencie vo februári 2011) a oživenie 
celosvetového hospodárstva. na ostatnom samite EÚ – Čína v roku 2011 sa 
vedúci predstavitelia dohodli, že začnú proces otvorenia rokovaní o komplexnej 
investičnej dohode medzi EÚ a Čínou, ktorá by podporila a zjednodušila investície 
v oboch smeroch. lídri sa dohodli aj na rozšírení dialógu o obojstranne dôležitej 
otázke vedy a technologických inovácií. V ostatných dvoch rokoch došlo k výraz-
nému posilneniu spolupráce medzi EÚ a Čínou v oblasti vzdelávania, odbornej 
prípravy, kultúry, jazykovej prípravy a mládeže organizovaním Roku mládeže 
EÚ – Čína v roku 2011. 

Slávnostné otvorenie 
Európsko-čínskeho roku 
mládeže.
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japonsko 
Japonsko a Európska únia sú strategickými partnermi, ktorí majú spoločné mnohé 
základné hodnoty, strategické ciele a široké záujmy. ochota riešiť okrem iného 
opatrenia ako colné sadzby a odstránenie prekážok, ktoré bránia prístupu spoloč-
ností EÚ na japonský trh pri verejnom obstarávaní, patrili zo strany EÚ aj naďalej 
k prednostným požiadavkám v rozhovoroch s Japonskom.

Tieto dve záležitosti spolu so žiadosťou o ambicióznu liberalizáciu colných sadzieb 
a zlepšenie investičného prostredia považujú zainteresované strany EÚ aj naďalej 
za kľúčové prvky.

V tomto smere sa na 20. samite týchto dvoch strán koncom mája položili nové 
základy. Dohodlo sa začatie procesu smerom:

 � k prehĺbenej a komplexnej dohode o voľnom obchode (FTA)/dohode o hospo-
dárskom partnerstve (DhP), ktoré sa vzťahujú na všetky záležitosti spoločného 
záujmu oboch strán vrátane colných sadzieb, necolných opatrení, služieb, 
investícií, práv duševného vlastníctva, hospodárskej súťaže a verejného obsta-
rávania a

 � k záväznej dohode, ktorá zahŕňa politickú, celosvetovú a inú odvetvovú spolu-
prácu komplexným spôsobom a opiera o spoločný záväzok k dodržiavaniu 
základných hodnôt a zásad.

V poradí 20. samit bol dôležitý aj z toho dôvodu, že išlo o prvé stretnutie vedúcich 
predstaviteľov oboch strán po rozsiahlom zemetrasení na východe Japonska 
a jadrovej katastrofe vo Fukušime. Vedúci predstavitelia sa vzhľadom na tieto 
skutočnosti dohodli na spolupráci s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň jadrovej 
bezpečnosti na celom svete, oživiť spoluprácu v oblasti energetiky a zlepšiť 
 koordináciu a posilnenie spolupráce v oblasti humanitárnej pomoci a operácií 
v núdzových situáciách, ako aj pri predchádzaní katastrofám a pripravenosti na ne.

Naoto Kan, predseda 
japonskej vlády, 

a predseda Európskej rady 
Herman Van Rompuy 

na samite EÚ – Japonsko.

ázia
Zasadnutie ministrov zahraničných vecí ázia – Európa je jedinečné fórum. Tieto 
dva regióny predstavujú spolu viac ako 60 % svetovej populácie (čiže 4 miliardy 
ľudí), polovicu svetového hDP a viac než 60 % medzinárodného obchodu. hlavným 
cieľom dvojstranných vzťahov je podporovať politický dialóg, posilniť hospodársku 
spoluprácu a podporovať kultúrnu spoluprácu medzi áziou a Európou. Ministri sa 
prvýkrát zamerali na netradičné bezpečnostné problémy ako hlavnú tému dialógu. 
K dôležitým témam programu patrili záležitosti, ako sú zmena klímy, potravinová 
a energetická bezpečnosť a boj proti pirátstvu.
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brazília, india a južná afrika
na partnerstvách s Brazíliou, Indiou a Južnou Afrikou sa odzrkadľuje rastúci 
význam týchto krajín v regionálnych záležitostiach aj v rámci celosvetovej správy 
vecí verejných (prostredníctvom skupiny G20 a ďalších fór). Rast týchto krajín 
predstavuje príležitosť pre EÚ rozvíjať nové partnerstvá v kľúčových viacstranných 
záležitostiach a prehĺbiť politické, bezpečnostné a hospodárske vzťahy. S cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ využila túto príležitosť, budú pokračovať prípravy rokovaní 
s cieľom dosiahnuť ďalekosiahlu dohodu o voľnom obchode s Indiou, na obnove 
rokovaní o dohode o pridružení s regiónom Mercosur (vrátane Brazílie) a na podpore 
regionálnej integrácie v južnej Afrike prostredníctvom ukončenia rokovaní 
o dohode o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Juhoafrickým rozvojovým 
spoločenstvom.

V októbri 2011 sa v Bruseli uskutočnil piaty samit EÚ – Brazília. Potvrdil sa na 
ňom pozitívny stav vzťahov a ochota oboch strán ďalej posilňovať strategické 
partnerstvo. V tomto ohľade bol prijatý 2. spoločný akčný plán EÚ a Brazílie na 
obdobie rokov 2012 – 2014. 

dohody v oblasti dopravy 

Počas roka sa uzatvorili viaceré významné medzinárodné strategické dohody 
s významnými partnermi v oblasti letectva a dvojstranné kontakty v oblasti 
námornej dopravy:

 � EÚ a Rusko prekonali roky komplikovaných vzťahov a dohodli sa na moderni-
zácii súčasného systému platieb za prelety nad Sibírou. V súčasnosti letecké 
spoločnosti z EÚ zaplatia za prelety nad Sibírou poplatky v hodnote viac 
ako 300 miliónov EUR ročne. od 1. januára 2014 sa budú poplatky za prelet 
nad Ruskom odvíjať od nákladov, budú transparentné a nediskriminujúce. 
V septembri 2011 Rusko po prvýkrát súhlasilo so zásadou nediskriminujúceho 
určovania pre EÚ a v októbri 2011 Rusko a EÚ zorganizovali prvý úspešný 
samit o leteckej doprave EÚ – Rusko v Petrohrade.

V roku 2011 boli 
uzatvorené významné 
medzinárodné dopravné 
dohody v odvetví leteckej  
a námornej dopravy.

 � EÚ a USA sa dohodli na memorande o spolupráci na podporu výskumu a vývoja 
v oblasti civilného letectva, ako aj na dohode o spolupráci v oblasti bezpečnosti 
civilného letectva. Takisto podpísali spoločné vyhlásenie o bezpečnosti dodá-
vateľského reťazca s cieľom zlepšiť bezpečnostnú ochranu leteckého nákladu 
a obmedziť možnosti prepravy improvizovaných výbušných zariadení v lietadle.
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 � Európska komisia a USA sa dohodli na memorande o spolupráci v oblasti 
podpory a uľahčenia námornej príbrežnej dopravy, ktoré umožní pravidelnú 
výmenu nápadov a osvedčených postupov o možnostiach príbrežnej námornej 
dopravy, pokiaľ ide o ekologickú a efektívnu prepravu nákladov v rámci inter-
modálnych logistických reťazcov.

 � Komisia podpísala memorandum o spolupráci s Medzinárodnou organizáciou 
pre civilné letectvo (ICAo). Vytvára sa ním užšia spolupráca v oblasti leteckej 
bezpečnosti, ochrany letectva, riadenia letovej prevádzky a ochrany životného 
prostredia.

 � Brazília a EÚ parafovali komplexnú dohodu v oblasti letectva. na jej základe sa 
vytvoria nové investičné príležitosti a zlepší sa obchodné a prevádzkové 
pro stredie pre dopravcov EÚ pôsobiacich v Brazílii. 

regionálne politické dialógy s tretími krajinami

S viacerými zainteresovanými tretími krajinami sa rozvíjajú dialógy v oblasti 
regionálnej politiky na témy, ako sú strategické plánovanie a integrované prístupy 
k rozvoju, viacúrovňové riadenie, územná súdržnosť, regionálne inovácie, cezhra-
ničná spolupráca a informačné systémy. S Čínou, Ruskom, Brazíliou a Ukrajinou sa 
uzavreli memorandá o porozumení a s krajinami Východného partnerstva, ako aj 
s Čile, sa začali sa nové dialógy v oblasti regionálnej politiky. 

hlavným cieľom je prispieť k strategickému partnerstvu medzi Úniou a takýmito 
tretími krajinami; využívať výhody dlhoročných skúseností EÚ v tom, ako regionálna 
politika podporuje rast, udržateľný rozvoj a cezhraničnú spoluprácu a prispieť 
k zlepšeniu porozumenia európskych hodnôt, základných zásad, vykonávacích 
štruktúr a politík. 
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budovanie viacstrannej správy vecí 
verejných a riešenie celosvetových 
problémov 

Európska únia naďalej lojálne podporovala multilaterálne inštitúcie 
s cieľom chrániť spoločné blaho a rozvíjať mier a prosperitu na celom 
svete. 

podpora multilaterálnej správy vecí verejných

Eú v osn
EÚ uznáva, že celosvetové problémy si vyžadujú celosvetové riešenia, a preto 
zachováva jednoznačnú podporu multilateralizmu, ako to potvrdila v lisabonskej 
zmluve. Posilnenie oSn je aj naďalej kľúčovým prvkom vonkajšej činnosti EÚ. 
na 65. Valnom zhromaždení oSn (VZ oSn) EÚ prioritne presadzovala riešenie 
medzinárodného mieru a bezpečnosti, životného prostredia a trvalo udržateľného 
rozvoja, ľudských práv a reformy systému oSn.

od začiatku roku 2010 sa EÚ snažila presadiť rezolúciu Valného zhromaždenia 
oSn o účasti EÚ na práci oSn s cieľom zrealizovať ustanovenia lisabonskej 
zmluvy o vonkajšom zastúpení EÚ v oSn, a súčasne zachovať štatút EÚ ako 
pozorovateľa. VZ oSn nakoniec 3. mája 2011 prijalo navrhovanú historickú 
rezolúciu pod číslom 65/276, pričom návrh podporilo 180 členov a hlasovania sa 
zdržali len 3 členovia. V rezolúcii sa stanovujú pravidlá účasti predstaviteľov 
Európskej únie (predseda Európskej rady, vysoký predstaviteľ, Európska komisia 
a delegácie EÚ) na Valnom zhromaždení, v jeho výboroch a pracovných skupinách 
a na medzinárodných zasadnutiach a konferenciách oSn.

jeDnotný hlas v osn
dňa 22. septembra predseda Európskej rady po prvýkrát 
vystúpil na 66. valnom zhromaždení osn v takomto 
postavení.

Historická udalosť:  
Herman Van Rompuy, 
predseda Európskej rady, 
pri príhovore pre Valné 
zhromaždenie Organizácie 
Spojených národov – 
EÚ sa prihovára svetu 
jedným hlasom.

EÚ zohrala významnú úlohu na hlavných medzinárodných fórach o ľudských 
právach. Počas roka EÚ pracovala na ochrane úlohy vysokého komisára oSn 
pre ľudské práva a posilnení mandátu Rady pre ľudské práva s cieľom vyriešiť 
hrubé a systematické porušovanie ľudských práv. EÚ napríklad vyzvala na mimo-
riadne zasadnutia Rady pre ľudské práva v Sýrii a líbyi a zaistila úspech uznesenia 
o stave ľudských práv v Bielorusku. EÚ počas 65. Valného zhromaždenia oSn 
zabezpečila úspešné prijatie novej medziregionálnej rezolúcie o moratóriu na 
trest smrti, ktorá získala ešte väčšiu podporu ako východiskové rezolúcie oSn na 
túto tému z rokov 2007 a 2008. EÚ v tomto orgáne presadzovala rezolúcie 
o stave ľudských práv v Barme/Mjanmarsku a Severnej Kórei. 

Pokiaľ ide o podporu mieru a bezpečnosti v rámci oSn, uplatňovanie koncepcie 
zodpovednosti za ochranu schválenej na svetovom samite oSn v roku 2005 je 
naďalej hlavnou prioritou EÚ. EÚ pokračovala vo svojom úsilí na podporu vyko-
návania tejto koncepcie na pôde oSn a takisto pokračovala v rozhovoroch 
o uplatňovaní nástrojov a politík na úrovni EÚ a členských štátov, ako aj o úlohe 
regionálnych organizácií.
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oSn pod vedením EÚ prijala rozhodujúce kroky smerom k ďalšiemu upevneniu 
a uplatňovaniu koncepcie ochrany civilistov. Začlenenie tejto koncepcie do 
mandátov mierových operácií súviselo s postupným posilňovaním ochrany na 
mieste, pre ktoré boli rozhodujúce zásah a rozhodná diplomacia EÚ. EÚ hrala 
vedúcu úlohu v úsilí o obnovenie záväzku a revitalizáciu Mierovej komisie oSn. 
Európska únia rozhodne presadzovala riadne vykonávanie odporúčaní uvedených 
v revízii štruktúry oSn na budovanie mieru z roku 2010 a dostavili sa prvé 
úspechy v posilnení významu Mierovej komisie oSn.

EÚ takisto v rámci Valného zhromaždenia zintenzívnila spoločné úsilie o zaistenie 
silných a zásadových rezolúcií o humanitárnych otázkach, najmä pokiaľ ide 
o bezpečnosť a ochranu humanitárnych pracovníkov.

Eú v ďalších multilaterálnych organizáciách
EÚ pokračovala v spolupráci s Radou Európy v súlade s memorandom o porozu-
mení podpísaným v roku 2007, a to predovšetkým v oblasti európskej susedskej 
politiky, v otázkach súvisiacich so západným Balkánom a Strednou áziou. nedávne 
udalosti v južnom Stredozemí a prijatie stratégie susedstva Radou Európy v máji 
2011 vytvorili nové významné možnosti spolupráce medzi oboma organizá-
ciami v oblasti demokracie, právneho štátu a ľudských práv vo vzťahu k južným 
susedom.

samit G8 v deauville
V máji sa v Deauville konal dôležitý samit G8 (7), na ktorom sa dospelo k ďaleko-
siahlym záverom.

Predseda Európskej 
komisie José Manuel 

Barroso, prezident 
Spojených štátov Barack 

Obama, francúzsky 
prezident Nicolas Sarkozy 

a japonský predseda vlády 
Naoto Kan na prechádzke 

počas májového samitu G8 
v Deauville vo Francúzsku.

Vzhľadom na posledný vývoj na Blízkom východe a v severnej a subsaharskej 
Afrike sa vedúci predstavitelia G8 po prvýkrát spoločne zaviazali podporovať 
prostredníctvom partnerstva z Deauville demokratické reformy na celom svete 
a reagovať na úsilie o slobodu vrátane slobody náboženského vyznania a posil-
nenia postavenia, najmä žien a mládeže. okrem toho obnovili silné partnerstvo 
s Afrikou, pričom sa nadviazalo na záväzky prijaté v priebehu celého desaťročia.

G8 sa pre urýchlenie celosvetového oživenia zaviazala uprednostňovať politiky 
podporujúce rast, ako sú výskum, vzdelávanie a inovácie. Skupina opätovne 
potvrdila svoj záväzok bojovať proti protekcionizmu a pokračovať v celosvetových 
obchodných rozhovoroch tak, aby bolo možné pomôcť najmä najmenej rozvinutým 
krajinám. Diskutovalo sa aj o význame internetu a možnostiach, ktoré ponúka. 
Zdôraznila sa podpora ekologického rastu, pretože je kľúčová pre vytváranie 
pracovných miest pre trvalo udržateľný rozvoj, ako aj v boji proti globálnemu 
otepľovaniu. Vedúci predstavitelia zdôraznili aj svoje rozhodnutie vziať si ponau-
čenie z jadrovej havárie v Japonsku a uznali potrebu podporovať najvyššiu úroveň 
bezpečnosti v súlade so zásadami Dohovoru o jadrovej bezpečnosti.
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samit G20 v Cannes
hlavnou témou novembrového samitu skupiny G20 (8) bola kríza štátneho dlhu 
v eurozóne. Významným záverom bolo vyjadrenie silnej podpory Európskej únii 
zo strany popredných predstaviteľov G20, pokiaľ ide o výsledky samitu o eure, 
ktorý sa konal 26. októbra. Skupina G20 vyzvala na rýchle uplatnenie týchto 
opatrení. Počas rokovaní sa ukázalo, že Taliansko súhlasí s tým, aby Medzinárodný 
menový fond (MMF) pravidelne monitoroval jeho pokrok vo vykonávaní štruktu-
rálnych hospodárskych reforiem.

Samit opätovne potvrdil významnú úlohu MMF ako ústrednej inštitúcie celosve-
tovej správy vecí verejných, predchádzania krízam a ich riešenia v 21. storočí. 
Prítomní sa zhodli na zvýšení zdrojov MMF v prípade potreby v prospech všetkých 
členov a na rozšírení úverových nástrojov, aby MMF mohol v prípade systémového 
šoku poskytovať pružnejšiu krátkodobú likviditu krajinám s pevnými základmi. 
Skupina G20 takisto zdôraznila význam ďalšieho posilňovania dohľadu MMF. 

okrem toho sa dosiahol súhlas s akčným plánom rastu a tvorby pracovných 
miest, do ktorého všetci členovia G20 zahrnuli koordinované opatrenia na posil-
nenie celosvetového rastu a znovunastolenie jeho rovnováhy, ako aj tvorby 
pracovných miest. Kľúčovými sú aj naďalej sociálny rozmer a rozmer zamestna-
nosti.

lídri sa pevne zaviazali pokračovať vo vykonávaní reformy trhu a ďalej posilňovať 
finančnú reguláciu. Príkladom je dohoda o komplexnom súbore opatrení na 
riešenie problému inštitúcií, ktoré sú príliš veľké, aby mohli zlyhať (tzv. too big to 
fail) vrátane uverejnenia zoznamu 29 úvodných celosvetových systémovo 
významných medzinárodných inštitúcií (SIFI), ktoré sa do konca roku 2012 budú 
musieť vyrovnať s konkrétnymi sprísnenými požiadavkami. 

boj proti potravinovej neistote

Komisia spolu s organizáciou oSn pre výživu a poľnohospodárstvo (FAo), 
Svetovým potravinovým programom (WFP) a Medzinárodným fondom pre poľno-
hospodársky rozvoj (IFAD) vytvorila nový strategický rámec pre spoluprácu na 
riešenie potravinovej neistoty a podvýživy vo svete. Spoločnými silami týchto 
inštitúcií bude medzinárodné spoločenstvo lepšie pripravené dosiahnuť zvýšenie 
potravinovej bezpečnosti a výživy na mieste v krátkodobom i dlhodobom horizonte.

V súčasnosti ešte stále okolo 925 miliónov ľudí na svete trpí podvýživou. Chudobní 
sú obzvlášť citliví na krízy, negatívne vplyvy zmeny klímy a vysoké ceny potravín. 
Vyššie ceny potravín počas uplynulého roka zatlačili viac ako 40 miliónov ľudí 
do extrémnej chudoby. humanitárna potravinová pomoc je zďaleka najväčším 
sektorom pomoci v humanitárnom rozpočte EÚ, pričom od roku 2007 do roku 
2010 dosiahla viac ako 1,1 miliardy EUR. 

Skríning podvýživy malých 
detí v regióne Lubombo, 
Svazijsko. 
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zmena klímy a energetika

EÚ počas roka pracovala v niekoľkých fórach s cieľom posunúť dopredu prípravu 
ambicióznej, komplexnej a právne záväznej celosvetovej dohody o klíme. Jej úsilie 
sa zameriavalo na dosiahnutie zásadných výsledkov na výročnej konferencii 
oSn o zmene klímy, ktorá sa konala v juhoafrickom Durbane od 28. novembra 
do 11. decembra. 

Po náročných rokovaniach sa v Durbane dospelo k balíku rozhodnutí, ktoré sú pre 
medzinárodnú politiku v oblasti klímy prevratné a pre diplomaciu EÚ v oblasti 
klímy úspechom. K hlavným výsledkom patria tieto dohody:

 � Začať rokovania o novom právnom rámci oSn, ktorý umožní ambicióznejšie 
opatrenia v oblasti klímy, a to v podobe protokolu, iného právneho nástroja 
alebo schváleného výstupu s právnou váhou, ktorý bude platiť pre všetky 
krajiny z vyspelých aj rozvojových oblastí sveta. Rokovania sa začnú v prvej 
polovici roku 2012, nový právny rámec sa prijme v roku 2015 a začne sa 
vykonávať od roku 2020. EÚ sa počas konferencie podarilo osloviť účastníkov, 
vďaka čomu úspešne získala podporu pre plán rokovaní zo strany rozvojových 
krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie voči zmenám klímy, a to najmä najmenej 
rozvinuté krajiny, malé ostrovné štáty a africké krajiny.

 � Vytvoriť pracovný plán, ktorého úlohou bude nájsť možnosti, ako vyplniť 
výraznú medzeru v ambíciách jednotlivých krajín, pokiaľ ide o spoločný záväzok 
znížiť emisie do roku 2020 a o ciele zachovať globálne otepľovanie v porovnaní 
s teplotou pred nástupom priemyselnej éry pod úrovňou 1,5 °C alebo 2 °C. 
Pracovný plán bol spoločnou iniciatívou EÚ a Aliancie malých ostrovných 
štátov (AoSIS). 

 � Druhé obdobie záväzkov Kjótskeho protokolu sa začne 1. januára 2013  
a potrvá do roku 2017 alebo 2020. Konečný dátum a cieľové zníženie emisií 
zúčastnených rozvinutých krajín sa stanovia na klimatickej konferencii oSn, 
ktorá sa uskutoční koncom roku 2012 v Katare. Došlo k schváleniu niekoľkých 
nových pravidiel, ktorými sa zlepší environmentálna integrita protokolu, a začal 
sa proces schvaľovania ďalších pravidiel, o ktorých sa rozhodne v Katare. 
EÚ uviedla, že sa zúčastní na druhom období záväzkov, keďže sa splnili 
hlavné podmienky, ktorými podmienila svoju účasť – dohoda o začatí rokovaní 
o celosvetovom právnom režime a posilnenie environmentálnej integrity.

 � Zriadenie nového mechanizmu na trhovom základe s cieľom posilniť nákladovo 
efektívne opatrenia na zníženie emisií.

 � Sprevádzkovať nový Kodanský zelený klimatický fond pre rozvojové krajiny, 
ako aj ďalšie orgány a mechanizmy zriadené počas klimatickej konferencie 
v Kankúne v roku 2010, ktoré sa zameriavajú na prispôsobovanie sa zmenám 
klímy a technologickú spoluprácu a prenos. 

EÚ aktívne pracovala na dosiahnutí celosvetového schválenia indexu energetickej 
efektívnosti konštrukčného riešenia (EEDI) v rámci Medzinárodnej námornej 
organizácie (IMo). napokon bol prijatý v júli 2011 a predstavuje významný krok 
k zvýšeniu účinnosti nových lodí od roku 2015, a teda k zníženiu emisií skleníko-
vých plynov pri námornej doprave. Vzhľadom na očakávaný rast svetového 
obchodu a súvisiacich potrieb námornej dopravy bude potrebné navrhnúť ďalšie 
opatrenia, pričom EÚ posúva rozhovory v rámci IMo aj Rámcového dohovoru oSn 
o zmene klímy (UnFCCC) kľúčovým spôsobom dopredu.

Connie Hedegaardová, 
komisárka pre oblasť 
klímy, na konferencii 
o zmene klímy 2011 

v Durbane.

©
 E

ur
óp

sk
a 

ún
ia



S I l n E J š I A  E Ú  V o  S V E T E 127

najzraniteľnejší a najchudobnejší ľudia na celom svete už teraz trpia dôsledkami 
zmeny klímy – zvyšujú sa teploty, extrémne výkyvy počasia sú čoraz častejšie 
a voda a potraviny sú stále vzácnejšie. 

Zmena klímy nie je teda len problém životného prostredia. Je to aj rozvojový 
problém, ktorý preťažuje chudobnejšie rozvojové krajiny a hrozí, že prekazí 
dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov. Zmena klímy by mohla vymazať roky 
rozvojových snáh, a to aj v priebehu niekoľkých sekúnd, keď katastrofy spôsobené 
zmenami klímy doľahnú na zraniteľné a nepripravené obyvateľstvo.

Partnerské krajiny s podporou globálnej aliancie proti zmene klímy (GCCA) reali-
zujú na mieste programy proti zmene klímy, na základe ktorých sa zmena klímy 
zapracúva do národných a sektorových stratégií, znižuje sa odlesňovanie a riziká 
katastrof a propaguje sa prispôsobivosť poľnohospodárstva a čistá energia. 
Prostredníctvom GCCA je EÚ na čele úsilia o nízke emisie a rozvoj odolný voči 
zmene klímy. 

GCCA od roku 2008 do roku 2011 prispela viac ako 200 mil. EUR na podporu viac 
než 30 krajín a regionálnych programov v Karibiku, Afrike, ázii a v Tichomorí. 

Zmena klímy sa zároveň stáva hlavnou humanitárnou výzvou tohto storočia. 
Každoročne prídu tisíce ľudí o život a milióny stratia svoje živobytie vinou katastrof 
spôsobených prírodnými živlami. V rámci svojej humanitárnej činnosti EÚ inves-
tuje čoraz viac finančných prostriedkov do znižovania rizika katastrof. od roku 2008 
do roku 2011 sa z humanitárneho rozpočtu EÚ prispelo viac ako 210 mil. EUR na 
podporu komunitných programov zameraných na znižovanie rizika katastrof 
v najzraniteľnejších rozvojových krajinách.

jadrová bezpečnosť

V apríli Komisia vyčlenila 110 mil. EUR na dokončenie bezpečnostných prác 
v černobyľskej elektrárni. Tento rok sme si pripomenuli 25. výročie havárie 
v jadrovej elektrárni Černobyľ. od havárie Európska komisia vynaložila asi 
470 miliónov EUR na Černobyľ a súvisiace projekty s cieľom zlepšiť jadrovú 
bezpečnosť a vyrovnať sa s následkami tejto katastrofy, a to napríklad prostred-
níctvom programov na pomoc miestnemu obyvateľstvu a poskytnutie prístupu ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre dotknuté rodiny. na dokončenie hlavných 
projektov v okolí elektrárne do roku 2015 je však zo strany medzinárodného 
spoločenstva potrebných ďalších 740 miliónov EUR.

od roku 2007 Komisia rozšírila svoju pomoc a spoluprácu v oblasti jadrovej 
bezpečnosti na tretie krajiny v rámci nástroja spolupráce v oblasti jadrovej 
bezpečnosti (InSC), ktorého celkový rozpočet má výšku 524 miliónov EUR. Veľká 
časť rozpočtov oboch programov sa vyčlenila na černobyľské projekty.

Stabilizácia západnej steny 
ochranného krytu 
v Černobyle, misia EÚ pre 
jadrovú bezpečnosť, 
marec 2011.
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presadzovanie mieru, bezpečnosti a ľudských 
práv na celom svete

V rýchlo sa meniacom a stále viac vzájomne prepojenom svete, v ktorom 
neustále vznikajú čoraz zložitejšie krízy a bezpečnostné problémy, a to aj 
v našom bezprostrednom susedstve, sa zvyšujú nároky na EÚ, aby sa 
stala schopnejším, efektívnejším, súdržnejším a strategickejším globálnym 
hráčom.

Európska bezpečnostná stratégia: 
strategický rámec

Po vytvorení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť v januári 2011 EÚ naďalej 
posilňovala svoj politický rámec v oblasti mieru a bezpečnosti. V záveroch Rady 
z 20. júna 2011 o predchádzaní konfliktom (9) EÚ vyzvala najmä k zlepšeniu 
prepojenosti medzi včasným varovaním a včasnou reakciou. V záveroch Rady 
o diplomacii EÚ v oblasti klímy z 18. júla 2011 (10) sa konštatovalo, že zmena 
klímy je globálnym problémom životného prostredia a rozvoja a má významný 
vplyv na bezpečnosť, čo môže celkovo prehĺbiť krehkosť a nestabilitu, pretože 
zmena klímy pôsobí ako „znásobovač hrozieb“. EÚ ďalej konštatovala potrebu 
pokročiť v celosvetovej diskusii o zmene klímy a medzinárodnej bezpečnosti 
a privítala zvýšenú pozornosť Bezpečnostnej rady oSn venovanú bezpečnostným 
hľadiskám zmeny klímy.

EÚ v súčasnosti investuje do ďalšieho posilnenia kapacít pre dialóg a sprostred-
kovanie ako účinný a nákladovo efektívny nástroj, ktorý môžu použiť rôzne 
subjekty EÚ vrátane osobitných zástupcov EÚ, misií a delegácií SBoP na rôznych 
úrovniach vo všetkých častiach cyklu konfliktu. napríklad v Kosove (11) EÚ uľahčila 
proces dialógu medzi politickými stranami. Medzi ďalšie nedávne príklady, keď sa 
EÚ v úzkej spolupráci s oSn a regionálnymi organizáciami zapojila do dialógu 
a sprostredkovania, patria ženevské rozhovory o Gruzínsku a poskytnutie odbornej 
a finančnej podpory EÚ výkonnému panelu Africkej únie na vysokej úrovni 
pre Sudán.

spoločná bezpečnostná a obranná politika Eú

Vzhľadom na prínos lisabonskej zmluvy v oblasti nových pružných možností, 
ostáva spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBoP) dôležitou súčasťou 
súboru nástrojov EÚ, ktorý zahŕňa politické, diplomatické, rozvojové, humanitárne, 
obchodné a hospodárske nástroje. Misie a operácie SBoP sa významným 
spôsobom podieľali na presadzovaní mieru, stability a právneho štátu, pričom 
pomohli obnoviť nestabilné štáty, absolvovať prechod k demokracii a prekonať 
slabú správu vecí verejných.

EÚ sa usiluje nielen o zastavenie konfliktu, ale aj o riešenie jeho základných príčin. 
Civilné misie a vojenské operácie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBoP) zahŕňajú nastolenie mieru po cunami v Acehu, ochrana utečencov 
v Čade, prínos k stabilite v Gruzínsku a v okolitom regióne či boj proti pirátstvu pri 
somálskom pobreží. V súčasnosti EÚ v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky realizuje tri vojenské operácie a deväť civilných misií, no dopyt po pomoci 
EÚ sa stále zvyšuje.
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príspevok k mieru a bezpečnosti 

na západnom balkáne – kosovo
Misia Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EUlEX Kosovo) je 
najväčšou civilnou misiou, aká sa kedy začala v rámci spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky EÚ. Do misie je zapojených okolo 1 650 medzinárodných 
policajtov, sudcov, prokurátorov a colníkov a približne 1 250 miestnych pracov-
níkov rozmiestnených v celom Kosove.

v afrike

Somálsko – Operácia EUNAVFOR Atalanta
operácia EUnAVFoR Atalanta, ktorá je prvou námornou operáciou EÚ, sa začala 
v decembri 2008 a má vedúcu úlohu v medzinárodnom úsilí bojovať proti pirátstvu 
pri pobreží Somálska. 

prehľad misií a operáCií európskej únie v roku 2011 (november 2011)

Operácia Atalanta – 
príslušníci vojenského 
loďstva sledujú, kontrolujú 
a zatýkajú podozrivých 
rybárov z pobrežia 
Somálska.

Počty vojakov a členov misií zahŕňajú medzinárodné 
a miestne sily

Civilné misie

Vojenské operácie

Zdroj: Rada Európskej únie

EUFOR ALTHEA
Bosna a Hercegovina, od roku 2004
počet vojakov: 1 289

EUPM
Bosna a Hercegovina, od roku 2003
počet členov misie: 258

EUPOL COPPS
palestínske územia, od roku 2006
počet členov misie: 86

EUBAM Rafah
palestínske územia, od roku 2005
počet členov misie: 22

EUPOL RD Congo
od roku 2007
počet členov misie: 58

EULEX Kosovo
od roku 2008
počet členov misie: 2 777

EUSEC RD Congo
od roku 2005
počet členov misie: 48

EUMM Georgia
od roku 2008
počet členov misie: 410

EUBAM 
Moldavsko a Ukrajina 
počet členov misie: 200

EUJUST LEX
Irak/Brusel, od roku 2005
počet členov misie: 55

EUPOL Afganistan
policajná misia, od roku 2007
počet členov misie: 502

EUTM Somalia
od roku 2010
počet vojakov: 74

EUNAVFOR – Atalanta
od roku 2008
počet vojakov: 1 458
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EUnAVFoR zabezpečuje životne dôležitú ochranu pre plavidlá Svetového potravi-
nového programu (WFP), ktoré prepravujú potravinovú pomoc pre obyvateľstvo 
Somálska v núdzi, a pre plavidlá misie Africkej únie v Somálsku (Amisom). 

Konžská demokratická republika
obnova správy vecí verejných všeobecne, a reformy obrany konkrétne, sú aj 
naďalej najdôležitejšie faktory pri vytváraní podmienok pre trvalú stabilitu 
v Konžskej demokratickej republike. Misia EUSEC RD Congo pokračovala vo svojej 
práci, ktorá spočíva v poskytovaní poradenstva a pomoci pri reforme bezpečnost-
ného sektora, s cieľom prispieť k úsiliu Konga o reštrukturalizáciu a reformu 
konžskej armády. Policajná misia EUPol RD Congo naďalej podporuje úsilie 
o reformu konžskej národnej polície (CnP). 

na blízkom východe – palestínske územia
Policajná misia EÚ na palestínskych územiach (EUPol CoPPS) pokračovala v roku 
2011 vo svojej činnosti na podporu palestínskej civilnej polície (PSP) pri zavádzaní 
trvalých a účinných policajných opatrení. Je súčasťou širšieho úsilia EÚ o dosia-
hnutie všeobecného mieru s Izraelom a vytvorenia dvoch štátov. Misia pomáha 
palestínskej samospráve pri budovaní inštitúcií budúceho štátu Palestína v oblasti 
polície a trestného súdnictva. Cieľom podpory EÚ je zvýšiť bezpečnosť a ochranu 
palestínskeho obyvateľstva a pomôcť pri vytváraní domáceho programu palestín-
skej samosprávy na posilnenie právneho štátu. EUPol CoPPS presadzuje tzv. 
prvenstvo civilnej polície, čo znamená, že civilná polícia by mala byť najvyššou 
policajnou a že by sa mala zaručiť občianska kontrola bezpečnostných síl. Cieľom 
je vytvoriť z palestínskej civilnej polície príslušnú bezpečnostnú silu budúceho 
palestínskeho štátu, ktorá bude spočívať na zásadách demokratickej policajnej 
práce, neutrality a služby pre spoločnosť. 

bezpečnejšie plavby pozDĺž somálsKeho 
pobrežia

EunavFor od začiatku operácie zabezpečila úspešné 
sprievody viac než 106 plavidlám svetového 

potravinového programu a doteraz sa dodalo viac ako 
508 000 ton potravín na obživu viac ako 1,3 milióna ľudí 

denne. EunavFor takisto poskytla ochranu 102 zásielkam 
misie amisom, ktoré sú rozhodujúce pre úspech operácií 

v somálsku.

Jerzy Buzek, predseda 
Európskeho parlamentu, 

pri návšteve stavby  
školy v Gaze.

EUPol CoPPS takisto podporuje rozvoj trvalo udržateľného systému trestného 
súdnictva, ktoré dodržiava medzinárodné normy pre ľudské práva. Cieľom misie 
je pomôcť palestínskej samospráve dosiahnuť rozvoj a upevnenie systému trest-
ného súdnictva, vybudovať odborné kapacity v rámci súdnych inštitúcií, zaviesť 
moderné právne predpisy a uľahčiť ďalšie činnosti s cieľom zabezpečiť ich lepší 
výkon. Počet medzinárodných poradcov v rámci misie sa zvýšil na 70.
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v ázii

EUPOL Afganistan
Policajná misia EÚ v Afganistane (EUPol Afganistan) má za cieľ podporovať 
afganskú vládu, aby vytvorila civilnú políciu, ktorá je založená na zásadách práv-
neho štátu. Misia sa skladá z asi 330 expertov z radov polície, orgánov právneho 
štátu a civilistov rozmiestnených v Kábule a v deviatich provinciách. 

Irán
EÚ prostredníctvom vykonávania rezolúcií oSn zameraných na obmedzovanie 
jadrových ambícií Iránu preskúmala počas roka 2011 svoje sankcie voči Iránu 
a na zoznamy sankcií zaradila nové subjekty a osoby zakaždým, keď bolo možné 
potvrdiť ich spojenie s jadrovými a balistickými programami Iránu. Vysoká pred-
staviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rovnako rozhodne pokra-
čovala v mene skupiny E3+3 zloženej z Číny, Francúzska, nemecka, Ruska, Veľkej 
Británie a Spojených štátov vo svojom úsilí, aby sa Irán zapojil do rokovaní 
vedúcich ku komplexnému, na rokovaniach dohodnutému, dlhodobému riešeniu, 
ktorým sa obnoví medzinárodná dôvera vo výlučne mierový charakter jadrového 
programu Iránu.

EÚ v reakcii na zhoršujúci sa stav ľudských práv v Iráne v apríli 2011 prijala 
reštriktívne opatrenia spočívajúce v zmrazení majetku a zákazu udeľovania víz 
32 menovaným iránskym jednotlivcom zodpovedným za závažné porušovanie 
ľudských práv. Zoznam bol zmenený a doplnený v septembri, čím sa počet uvede-
ných jednotlivcov zvýšil celkovo na 61 osôb. EÚ zároveň upovedomila Irán, že jej 
dvere zostávajú pre kontakty v oblasti ľudských práv otvorené.

volebné pozorovateľské misie 

Voľby predstavujú medzník demokratických zmien a dodržiavania občianskych 
práv. Pozorovateľské misie Európskej únie sú kľúčovým nástrojom na podporu 
demokracie a v súčinnosti s európskym nástrojom pre demokraciu a ľudské práva 
pôsobia na celom svete. V roku 2011 EÚ uskutočnila desať volebných pozorova-
teľských misií v týchto krajinách: Južný Sudán, niger, Uganda, Čad, nigéria, Peru, 
Zambia, Tunisko, nikaragua a Konžská demokratická republika.

Vzhľadom na nedostatok 
atramentu boli 
akreditovaní voliči 
označovaní fixkou.
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Komplexná obchodná politika v prospech 
rastu a zamestnanosti v európe

Obchod je motorom rastu, zamestnanosti a prosperity v regióne. Obchod 
EÚ v súčasnosti predstavuje približne 3,5 bilióna EuR ročne a obchodná 
politika sa v najbližších piatich rokoch bude usilovať priniesť do hospo-
dárstva Únie ďalších 150 miliárd EuR. Otvorená obchodná a investičná 
politika je ešte dôležitejšia v náročnom celosvetovom hospodárskom 
prostredí. V roku 2010 bola približne štvrtina hospodárskeho rastu v EÚ 
výsledkom obchodnej činnosti EÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že do roku 
2015 sa má 90 % budúceho celosvetového hospodárskeho rastu vytvárať 
mimo Európy, význam obchodu pre rast a zamestnanosť v EÚ sa môže len 
zvýšiť.

dohoda o voľnom obchode medzi Eú a južnou 
kóreou

Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou nadobudla platnosť 1. júla 
2011. Ide o doteraz najväčšiu obchodnú dohodu EÚ a prvú dohodu EÚ s ázijskou 
krajinou. odhaduje sa, že dohoda vytvorí pre podniky EÚ okolo 19 miliárd EUR 
nových vývozných príležitostí. V strednodobom až dlhodobom horizonte sa 
očakáva, že dohoda zdvojnásobí vzájomný obchod. 

Karel De Gucht, komisár 
pre obchod, (vľavo) a Kim 

Hwang-sik, predseda vlády 
Južnej Kórey (vpravo), 

diskutujú o novej dohode  
o voľnom obchode. 

dohody o voľnom obchode medzi Eú a krajinami 
strednej ameriky, Eú a kolumbiou a peru

Komisia v roku 2010 ukončila rokovania o dohode o pridružení s krajinami 
strednej Ameriky a s Kolumbiou a Peru a navrhla Rade ich konečné podpísanie 
a uzatvorenie. Po úplnom vykonaní týchto dohôd ušetria všetky zmluvné strany 
len na clách okolo 800 miliónov EUR. 

obchodné vzťahy s južným stredozemím

Po udalostiach arabskej jari začiatkom roku 2011 EÚ pozastavila obchodné 
rokovania s líbyou, inde však naplno využila obchod a investície na podporu 
demokratickej premeny svojich susedov z južného Stredozemia. EÚ sa rozhodla 
otvoriť rokovania o prehĺbených a komplexných dohodách o voľnom obchode 
s Marokom, Jordánskom, Egyptom a Tuniskom. Takéto dohody by ponúkli skutočnú 
príležitosť na užšiu integráciu s Európou pre tie krajiny, ktoré sú zapojené do 
procesu pozitívnych hospodárskych a politických reforiem. 
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obChodné dohody eú

AKT znamená africké, karibské a tichomorské štáty 

EZVo znamená Európske združenie voľného obchodu

DSP znamená dohody o stabilizácii a pridružení podpísané s krajinami 
západného Balkánu

Platné dohody

Ukončené rokovania

DhP: dohody o hospodárskom partnerstve s krajinami AKT

Euromed: plánované rokovania o podrobných a komplexných dohodách o voľnom obchode

Rusko: záväzok rokovať o dohode o voľnom obchode už obsiahnutý v dohode o partnerstve 
a spolupráci z roku 1997

Rokovania, ktoré prebiehajú

Rokovania, ktoré sa zvažujú

Čile

Mexiko Karibské 
krajiny 

AKT

Euromed

EZVO
Turecko

DSP Južná 
Kórea

Južná 
Afrika

Kolumbia  
a Peru

Stredná 
Amerika

Východní 
partneri

Rusko

Japonsko

Ostatné 
krajiny 
ASEAN

DHP 
s africkými 

štátmi

Kanada

Mercosur

Euromed

Krajiny 
Perzského 

zálivu India

Singapur

Malajzia DHP 
s tichomor-

skými 
štátmi

Ukrajina
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Eú dosiahla pokrok v mnohých obchodných 
rokovaniach

EÚ úspešne napreduje v rokovaniach o dvojstranných obchodných dohodách 
s mnohými ďalšími významnými partnermi vrátane Indie, Kanady, regiónu 
Mercosur, Singapuru a Malajzie a je pripravená zvážiť, či existujú podmienky pre 
prípadné začatie obchodných rokovaní s ďalšími krajinami, ako je Japonsko 
a ďalšie krajiny ASEAn-u a východní partneri. Koncom decembra EÚ a Ukrajina 
uzavreli odborné rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu, 
ktorá bude súčasťou budúcej dohody o pridružení. Parafovanie a podpis dohody 
bude závisieť od politickej situácie na Ukrajine. 

vytvorenie dobrých obchodných podmienok

Európska únia a jej členské štáty sa v decembri dohodli, že podpíšu obchodnú 
dohodu o boji proti falšovaniu po tom, ako sa v novembri 2010 ukončili rokovania 
medzi EÚ, Spojenými štátmi americkými, Japonskom a ôsmimi ďalšími vyspelými 
krajinami s cieľom zaviesť zlatý štandard pri presadzovaní práv duševného vlast-
níctva. Dohoda by mala v EÚ nadobudnúť účinnosť po ratifikácii Európskym 
parlamentom a národnými parlamentmi.

Pristúpenie Čiernej hory, Ruska a Samoy k WTo bolo schválené na ôsmej minis-
terskej konferencii WTo v decembri, čím sa potvrdila ústredná úloha multilaterál-
neho celosvetového obchodného systému. Ešte predtým, začiatkom roka, k WTo 
pristúpilo Vanuatu a celkový počet členov organizácie sa zvýšil na 157.

obchod a investície v prospech rozvoja

Komisia v roku 2011 navrhla prepracovanie schémy preferenčného obchodovania, 
ktorú poskytuje rozvojovým krajinám na pomoc pri ich integrácii do celosvetového 
obchodného systému. Táto reforma všeobecného systému preferencií (GSP) (12) 
sa zameriava na tie krajiny, ktoré sú najviac v núdzi, posilňuje motiváciu na 
rešpektovanie základných ľudských a pracovných práv, ekologických noriem 
a noriem dobrej správy vecí verejných (prostredníctvom prvku GSP+ integrova-
ného do schémy) a posilňuje predvídateľnosť pre hospodárske subjekty. návrh je 
v súčasnosti predložený Európskemu parlamentu a Rade a mal by sa prijať pred 
1. januárom 2014.

Komisia takisto navrhla zmeny jestvujúcich pravidiel, na základe ktorých sa 
na výrobky z niektorých partnerských krajín Afriky, Karibiku a Tichomoria (AKT) 
poskytuje bezcolný a kvótami neobmedzený prístup na trh EÚ. na základe návrhu 
budú príslušné krajiny aj naďalej využívať výhody plynúce z dočasných dohôd 
o hospodárskom partnerstve uzatvorených v roku 2007, ak pristúpia k ratifikácii 
svojich dočasných dohôd do 1. januára 2014. EÚ napokon samostatne rozhodla 
o rozšírení niektorých súčasných obchodných preferencií na krajiny západného 
Balkánu.
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rozširovanie

Proces rozširovania – z pôvodného spoločenstva šiestich členov na súčas-
ných 27 členov Európskej únie – priniesol prínosy pre Európu a jej občanov 
v najširšom slova zmysle vrátane väčšej bezpečnosti a prosperity pre Úniu, 
a zároveň podnety pre reformy v krajinách, ktoré sa snažia stať sa členmi 
EÚ. 

Reformy pokračovali vo všetkých kandidátskych krajinách, v každej však 
iným tempom. Týkali sa demokracie a ľudských práv, hospodárskej reformy 
a zosúladenia vnútroštátnych právnych predpisov s normami a právnymi 
predpismi EÚ. Pretrvávajúce problémy sa týkali najmä dobrej správy vecí 
verejných, právneho štátu a slobody prejavu, ako aj regionálnej spolupráce 
a zmierovania. Komisia naďalej usiluje o presadenie právneho štátu, 
dodržiavania základných práv a efektivity justičných systémov kandidát-
skych krajín. 

kandidátske krajiny a potenCiálne kandidátske krajiny

1. Island
2. Chorvátsko
3. Bosna a hercegovina
4. Srbsko
5. Čierna hora
6. Kosovo
7. Albánsko
8. Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
9. Turecko

Zdroj: Európska komisia
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Chorvátsko 

Po tom, ako Chorvátsko splnilo zostávajúce záverečné kritériá týkajúce sa reforiem 
súdnictva, základných práv a politiky hospodárskej súťaže, Komisia odporučila ukon-
čenie prístupových rokovaní s Chorvátskom. na základe jednomyseľného súhlasu 
členských štátov sa rokovania uzavreli prístupovou konferenciou 30. júna 2011.

Komisia bude naďalej pozorne monitorovať plnenie všetkých záväzkov Chorvátska 
a jeho ďalšej prípravy na prevzatie povinností vyplývajúcich z členstva po pristúpení. 

chorvátsKo na ceste K členstvu v eú
v októbri 2011 komisia vydala pozitívne stanovisko 

k pristúpeniu Chorvátska k únii. Európsky parlament udelil 
súhlas 1. decembra. po úspešnej ratifikácii prístupovej 

zmluvy podpísanej 9. decembra sa Chorvátsko 
1. júla 2013 stane 28. členským štátom Eú.

Most Dr. Franja Tudjmanna, 
Dubrovník, Chorvátsko.

island 

Prístupové rokovania s Islandom pokračujú dobre, otvorilo sa jedenásť kapitol 
a osem z nich sa na medzivládnych konferenciách v júni, októbri a decembri 
predbežne uzavrelo. Preskúmanie súladu Islandu s právnymi predpismi EÚ sa 
ukončilo v júni a potvrdilo sa, že rokovania v oblasti rybolovu, poľnohospodárstva 
a rozvoja vidieka, potravinovej bezpečnosti, životného prostredia, finančných 
služieb, daní, finančnej kontroly a colnej únie budú náročné.

turecko 

Súčasný stav prístupových rokovaní, v rámci ktorých nebolo v roku 2011 možné 
otvoriť žiadne nové kapitoly, si vyžaduje, aby Turecko zvýšilo svoje úsilie, a to 
najmä pri plnení svojich povinností úplne nediskriminačného vykonávania dodat-
kového protokolu k dohode o pridružení voči všetkým členským štátom EÚ vrátane 
Cyperskej republiky. Rada v decembri pozitívne prijala návrh Komisie, aby sa v rámci 
prístupového procesu vypracoval nový pozitívny program vzťahov EÚ a Turecka.

Turecko pokračovalo v zosúlaďovaní svojich predpisov s acquis EÚ vo väčšine 
oblastí. na zaistenie základných práv je ešte potrebné vyvinúť značné úsilie, a to 
najmä čo sa týka slobody prejavu, keďže počet súdnych sporov namierených proti 
spisovateľom a novinárom a obmedzenia prístupu na internet vyvolávajú vážne 
obavy. Pokiaľ ide o východ a juhovýchod krajiny, demokratické otvorenie z roku 
2009 nepokračovalo. Európska rada v decembri vyjadrila vážne obavy v súvislosti 
s vyhláseniami a hrozbami Turecka, ktoré sa týkajú turecko-cyperských vzťahov.
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čierna Hora 

Európska rada v decembri uvítala posúdenie Komisie (13), podľa ktorého sa Čierna 
hora úspešne zamerala na sedem kľúčových priorít určených v roku 2010, ktoré 
sú predpokladom na začatie rokovaní v júni 2012. Európska rada vyzvala Komisiu, 
aby predložila návrh rámca rokovaní.

bývalá juhoslovanská republika macedónsko

Rada v decembri uviedla, že je pripravená vrátiť sa k opakovaným odporúčaniam 
Komisie, aby sa prístupové rokovania začali počas nasledujúceho predsedníctva. 
Aj napriek určitému pokroku v oblasti reforiem počas uplynulého roka, hlavné 
problémy pretrvávajú, a to predovšetkým pokiaľ ide o nezávislosť súdnictva, 
reformu verejnej správy a boj proti korupcii. Sloboda prejavu je stále vážnym 
problémom. Riešenie, pokiaľ ide o spor s Gréckom o názov krajiny, je už dávno po 
termíne a má naďalej zásadný význam. 

albánsko 

Albánsko urobilo len malý pokrok v napĺňaní politických kritérií členstva a na to, 
aby sa dalo odporučiť udelenie štatútu kandidáta a začatie prístupových rokovaní, 
musí vyvinúť podstatné úsilie o dosiahnutie preukázateľného pokroku vo všetkých 
oblastiach vymedzených v minulom roku. Rada v decembri uvítala nedávny 
pozitívny vývoj, pokiaľ ide o spoluprácu vlády a opozície, ktorá by mala napomôcť 
prekonanie patovej situácie na domácej politickej scéne. Rada zároveň povzbudila 
albánske úrady, aby zintenzívnili úsilie o uskutočnenie reformného plánu, najmä 
dvanástich kľúčových priorít. 

bosna a Hercegovina

Bosna a hercegovina musí novelizovať ústavu a odstrániť z nej prvky, ktoré odpo-
rujú Európskemu dohovoru o ľudských právach. V reforme súdnictva a verejnej 
správy a v boji proti korupcii sa dosiahol iba obmedzený pokrok, regionálna 
spolupráca sa však ďalej zlepšovala. Určitý pokrok sa dosiahol pri plnení zostáva-
júcich podmienok na uzavretie Úradu vysokého predstaviteľa. EÚ začala v rámci 
procesu stabilizácie a pridruženia štruktúrovaný dialóg o spravodlivosti a posilnila 
svoju úlohu vymenovaním nového osobitného zástupcu (oZEÚ) a vedúceho dele-
gácie EÚ. 

Most Mehmeda Pašu 
Sokolovića cez rieku Drina 
v Bosne a Herzegovine.
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srbsko 

Srbsko dosiahlo značný pokrok v plnení politických kritérií a takisto nadviazalo 
plne uspokojivú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú 
Juhosláviu. Srbsko preberá čoraz aktívnejšiu úlohu pri presadzovaní zmierenia 
v regióne. V rámci dialógu medzi Belehradom a Prištinou sa dospelo k niekoľkým 
dohodám a prijali sa prvé kroky na ich vykonanie. Je potrebné dosiahnuť ďalší 
pokrok v zlepšovaní vzťahov s Kosovom a hľadať pragmatické a udržateľné 
riešenia, ktoré uľahčia život ľuďom obývajúcich danú oblasť.

Vo svojom októbrovom stanovisku k žiadosti Srbska o členstvo Komisia odporu-
čila udeliť Srbsku štatút kandidáta. S vyhliadkou udeliť v marci 2012 Srbsku 
štatút kandidátskej krajiny Európska rada poverila Radu preskúmať a potvrdiť 
dôveryhodné odhodlanie Srbska, že chce pokračovať v dialógu medzi Belehradom 
a Prištinou a napredovať vo vykonávaní dohody o integrovanej správe hraníc, 
o začleňujúcej regionálnej spolupráci a spolupráci s misiami EUlEX a KFoR. 
Začatie prístupových rokovaní si vyžaduje ďalší výrazný pokrok v normalizácii 
vzťahov s Kosovom. Rada v decembri vyzvala Komisiu, aby jej podala správu 
hneď, ako sa v tejto oblasti dosiahne pokrok.

kosovo 

Kosovo dosiahlo ďalší pokrok v záležitostiach súvisiacich s európskou integráciou. 
Pretrváva mnoho dôležitých problémov, najmä vo verejnej správe, súdnictve 
a v boji proti organizovanému zločinu a korupcii, ako aj v hospodárstve. Po dosiah-
nutí pokroku v oblasti readmisie a reintegrácie Komisia oznámila, že začne 
dialóg o vízach, čo Rada v decembri spolu s ostatnými iniciatívami Komisie na 
dosiahnutie ďalšieho pokroku Kosova o priblíženie sa k EÚ podporila. Konkrétne 
ide o tieto iniciatívy: dosiahnuť pokrok smerom k uzatvoreniu obchodnej dohody; 
členské štáty sa dohodnú na rámcovej dohode o programoch EÚ; začne sa štruk-
túrovaný dialóg o právnom štáte; Priština navrhne program pre sever s podporou 
Komisie a Komisia preskúma svoje oznámenie o Kosove z roku 2009. Bol schvá-
lený nový mandát osobitného zástupcu EÚ (oZEÚ) pre Kosovo.

regionálna spolupráca v juhovýchodnej Európe

Dosiahol sa výrazný pokrok v regionálnej spolupráci v juhovýchodnej Európe 
a prijali sa opatrenia, ktoré prispeli k zmiereniu v regióne. Takisto pokročila spolu-
práca s konkrétnymi sektormi vrátane energetického spoločenstva a Stredoeu-
rópskej dohody o voľnom obchode (CEFTA). Rada pre regionálnu spoluprácu (RCC) 
začala uplatňovať svoju stratégiu a pracovný program na obdobie rokov 2011 – 
2013, ktoré boli vypracované s pomocou EÚ. naďalej je potrebné posilniť inklu-
zívny charakter regionálnej spolupráce, najmä s ohľadom na zapojenie Kosova do 
regionálnych iniciatív.
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predvstupová pomoc

V roku 2011 sa celkovo pre kandidátske krajiny (po prvýkrát vrátane Islandu) 
vyčlenilo z nástroja predvstupovej pomoci (IPA) 1,74 miliárd EUR, do ktorých je 
započítaná pomoc viacerým príjemcom. Pre porovnanie v roku 2012 mala táto 
suma hodnotu 1,539 miliárd EUR a v roku 2009 1,494 miliárd EUR. od roku 2007 
do konca roku 2011 sa v rámci predvstupovej pomoci pre tieto krajiny vyčlenilo 
spoločne 7,461 miliárd EUR.

Pomoc poskytnutá kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám 
v roku 2011 vrátane vnútroštátnych programov a programov cezhraničnej spolu-
práce:

Krajina 
Rozpočtové prostriedky z nástroja IPA 

na rok 2011 (v bežných cenách, 
v miliónoch EUR)

albánsko 94,43

bosna a hercegovina 107,43

Chorvátsko 156,53

bývalá juhoslovanská republika macedónsko 98,03

Island 12,00

Kosovo 68,70

čierna hora 34,15

Srbsko 201,88

Turecko 779,90

program pre viacerých príjemcov (*) 186,27

spolu 1 739,32

(*) Rozpočtové prostriedky na prechodnú pomoc a budovanie inštitúcií bez započítania cezhra-
ničnej spolupráce.

Pomoc komunite cyperských Turkov v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja 
sa v roku 2011 rovnala 28 miliónov EUR.
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investície do rozvoja – eú ako najväčší 
svetový darca 

Európska únia a členské štáty ako najväčší darca na svete poskytujú 
rozvojovým krajinám viac ako polovicu (56 %) celosvetovej pomoci. 
Samotná oficiálna rozvojová pomoc riadená Európskou komisiou predsta-
vuje asi 20 % celkovej pomoci EÚ. EÚ poskytuje pomoc najchudobnejším 
ľuďom vo viac ako 150 krajinách na celom svete a zaviazala sa podporovať 
dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov do roku 2015 prostredníc-
tvom nedávno prijatého rozvojového rámca ustanoveného v oznámení (14) 
s názvom Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien. Tento 
nový rámec bude v nasledujúcich rokoch formovať prácu Komisie v oblasti 
rozvoja. 

vedúce postavenie v oblasti rozvojovej politiky

nový politický rámec EÚ v oblasti rozvoja vychádza zo zistení verejnej konzultácie 
z roku 2010 a zohľadňuje udalosti arabskej jari, ako aj rastúce požiadavky 
na preukázateľné výsledky zo strany európskych politikov, občanov a našich 
partnerských krajín. Komisia predovšetkým navrhla, aby sa pomoc EÚ sústreďo-
vala na osobitné sektory, a to najmä na tie, ktoré podporujú dobrú správu vecí 
verejných a inkluzívny a udržateľný rast. Jednoducho Komisia nemôže byť všade 
a robiť všetko a musí si starostlivo vyberať sektory, v ktorých chce pôsobiť 
a obmedziť ich na programy, v rámci ktorých bude schopná vytvoriť pridanú 
hodnotu. Komisia takisto upraví svoje geografické portfólio tak, aby obmedzené 
zdroje pomoci smerovali do oblastí, kde naozaj budú môcť prispieť k zmene. 
Pokiaľ sa viac zameriame na subsaharskú Afriku a susedné partnerské krajiny 
a budeme venovať osobitnú pozornosť krajinám v krehkých situáciách, musíme sa 
zmieriť s tým, že táto špecializácia spôsobí, že budeme môcť poskytovať menšiu 
alebo žiadnu pomoc v podstatnej časti ázie a latinskej Ameriky. Komisia vydala 
aj politický dokument o rozpočtovej podpore, v ktorom sa navrhujú zlepšenia 
spôsobu, ako poskytovať finančné prostriedky vládam v rozvojových krajinách, 
aby sa nimi podporila realizácia ich vlastnej rozvojovej politiky.

Andris Piebalgs, komisár 
pre rozvoj, tretí zľava, na 

slávnostnom otvorení 
strediska odbornej 

prípravy v južnom Sudáne, 
ktoré spolufinancovala EÚ.

udržateľná energetika 

Udržateľná energetika sa ako hnacia sila hospodárskeho rastu dostáva na 
popredné miesta rozvojového programu. Deje sa tak v situácii, keď 1,4 miliardy 
ľudí na svete stále nemá prístup k elektrine a 2,7 miliardy ľudí využíva na 
varenie tradičnú biomasu. Energetický nástroj na prístup, infraštruktúrny 
trustový fond pre energetickú bezpečnosť a celosvetový fond pre energetickú 
účinnosť a obnoviteľnú energiu (GEEREF) sú hlavnými finančnými nástrojmi 
EÚ. Politický dialóg sa uskutočňuje prostredníctvom Energetickej iniciatívy EÚ 
pre trvalo udržateľný rozvoj a odstránenie chudoby a prostredníctvom part-
nerstva medzi Afrikou a Európou v oblasti energetiky.
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Rozvojová politika EÚ považuje občiansku spoločnosť a miestne orgány za kľúčo-
vých partnerov v rozvoji. S celkovým rozpočtom vo výške 1,6 miliardy EUR na 
obdobie rokov 2007 – 2013 bude Komisia aj naďalej poskytovať rôzne granty na 
podporu občianskej spoločnosti a miestnych orgánov.

zvyšovanie účinnosti pomoci
Vzhľadom na ťažké hospodárske a rozpočtové časy je ešte dôležitejšie zabezpečiť, 
aby sa pomoc vynakladala účelne, prinášala najlepšie možné výsledky a použí-
vala sa na umožnenie ďalšieho financovania rozvoja. na tento účel je potrebné 
zabezpečiť, aby každé euro rozvojovej pomoci EÚ malo čo najväčší možný vplyv 
na zmiernenie chudoby v rozvojových krajinách. 

V septembri 2011 Komisia prijala strategický dokument (15) pre fórum na vysokej 
úrovni o účinnosti pomoci, ktoré sa uskutočnilo v Busane v dňoch 29. novembra 
až 1. decembra 2011. V dokumente sa zdôraznilo, že vykonávanie záväzkov EÚ 
(Komisia a 14 členských štátov) vzhľadom na účinnosť pomoci je úspešnejšie ako 
celosvetový priemer medzi darcami a pomoc EÚ je účinnejšia a transparentnejšia 
ako kedykoľvek predtým.

inovatívne financovanie

Komisia v marci informovala o vzniku mechanizmu združovania prostriedkov (16), 
ktorý je súčasťou programu AKT – EÚ pre vodohospodárske zariadenia s cieľom 
zlepšiť prístup k vode v Afrike, Karibiku a Tichomorí. V rámci tohto mecha-
nizmu, ktorý vznikol s cieľom skombinovať granty z Európskeho rozvojového 
fondu (ERF) s pôžičkami od multilaterálnych a bilaterálnych finančných inšti-
túcií EÚ na financovanie projektov v oblasti prístupu k vode a hygienickým 
službám v afrických, karibských a tichomorských krajinách (AKT), je k dispo-
zícii 40 miliónov EUR.

Tento finančný nástroj zvýši pákový efekt finančnej pomoci a stimuluje 
 zapojenie súkromného sektora. Prispeje aj k podpore úsilia rozvojových krajín 
zo strany EÚ o dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov týkajúcich sa 
pitnej vody a hygieny.
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dosahovanie miléniových rozvojových cieľov

nedostatočný pokrok v niektorých krajinách a regiónoch (najmä v subsaharskej 
Afrike) a niektorých miléniových rozvojových cieľov (predovšetkým zdravie matiek 
a detí) vyvolávajú značné obavy. 

miléniové rozvojové Ciele: znázornenie európskyCh záväzkov

1. Znížiť o polovicu extrémnu chudobu a hlad

2. Zabezpečiť základné vzdelanie pre všetkých

3. Podporovať rodovú rovnosť 

4. Znížiť detskú úmrtnosť

5. Zlepšiť zdravie matiek

6. Bojovať proti AIDS, tuberkulóze a malárii 

7. Chrániť životné prostredie

8. Vytvoriť globálne partnerstvo pre rozvoj

Zdroj: Európska komisia

južná afrika – nový zdravotnícky program boja proti hiv 
a tuberkulóze

Cieľom politického programu na podporu sektora primárnej zdravotnej 
starostlivosti, ktorý financuje EÚ prostriedkami vo výške 126 miliónov EUR, 
je prispieť k zvýšeniu priemernej dĺžky života, zníženiu materskej a detskej 
úmrtnosti a bojovať proti hIV/AIDS a tuberkulóze. Preto EÚ podporí vládu 
Južnej Afriky, a najmä ministerstvo zdravotníctva, s cieľom zlepšiť prístup 
k zdravotníckym službám pre pacientov a zvýšiť kvalitu a riadenie systému 
zdravotníctva na úrovni okresov.

Vzhľadom na potrebu ďalšieho úsilia, ak sa miléniové rozvojové ciele majú 
dosiahnuť do roku 2015, EÚ musí rýchlo zvýšiť vplyv svojej pomoci na znižovanie 
chudoby. Po roku 2015 bude EÚ musieť pokračovať v podpore celosvetového 
úsilia v boji proti chudobe.

potravinový nástroj eú

Potravinový nástroj EÚ vo výške 1 miliardy EUR, ktorý pomáha príjemcom 
opätovne investovať do poľnohospodárskej výroby a podporuje potreby osôb 
najviac trpiacich nedostatkom potravín, bol vytvorený s cieľom reagovať na 
problémy súvisiace s rastúcimi cenami potravín v rokoch 2007/2008. 
 Predpokladá sa, že do konca roku 2011 malo z neho prospech 50 miliónov 
ľudí v 50 rozvojových krajinách. 
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afrika
Podvýživa je hlavnou príčinou úmrtia detí a podpisuje sa na viac ako 3 miliónoch 
detských životoch každý rok. nedostatočná výživa takisto prispieva k viac ako 
20 % úmrtí matiek. Je príčinou a zároveň dôsledkom chudoby – milióny detí 
v celej subsaharskej Afrike nedostávajú výživu, ktorú potrebujú pre správny 
telesný a duševný vývoj v detstve alebo na optimálnu produktivitu v dospelosti. 

boj proti podvýžive

Európska únia v rámci boja proti podvýžive oznámila, že poskytne grant vo 
výške 14,95 miliónov EUR pre Unicef na riešenie podvýživy v regióne. 
očakáva sa, že pomoc v rámci tohto programu dostane dvadsaťpäť miliónov 
detí a 5,5 miliónov tehotných a dojčiacich žien. Vďaka európskej pomoci 
získalo priamu podporu viac ako 70 miliónov ľudí, najmä žien a detí, vo forme 
prístupu k potravinám.

Časti Somálska čelia hladomoru a obyvatelia susedných štátov (najmä vo vidiec-
kych oblastiach) v Keni, Etiópii a Džibuti sa vyrovnávajú s alarmujúcou situáciu 
v oblasti bezpečnosti potravín.

Európska únia od roku 2008 vyčlenila viac ako 440 mil. EUR na poľnohospodár-
stvo a potravinovú bezpečnosť v oblasti Afrického rohu (Eritrea, Etiópia, Džibuti, 
Keňa a Somálsko), pričom pomohla zabezpečiť obživu pre najviac zraniteľné 
osoby, zlepšiť výživu a presadzovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo.

EÚ poskytla krajinám 
Afrického rohu rozsiahlu 
pomoc pri prekonávaní 
ničivých následkov dvoch 
období sucha.

EÚ v poslednom desaťročí postupne vytvárala komplexný prístup k oblasti 
 Afrického rohu, ktorého súčasťou sú dlhodobé rozvojové zásahy zamerané na 
nastolenie bezpečnosti, budovanie mieru a zlepšenie demokratickej správy 
v tomto regióne. EÚ je v súčasnosti najväčším darcom pre Somálsko. EÚ vyčlenila 
na obdobie rokov 2008 až 2013 215,4 milióna EUR.

Južný Sudán oficiálne vyhlásil svoju nezávislosť 9. júla 2011 ako výsledok refe-
renda, ktoré sa uskutočnilo v januári 2011 a ktoré bolo súčasťou komplexnej 
mierovej dohody z roku 2005. Situácia v rozľahlých oblastiach Južného Sudánu 
a pohraničných oblastiach so Severným Sudánom je stále zložitá, pričom pretrvá-
vajú násilné konflikty a časté prípady ťažkých bojov. okrem humanitárnej pomoci 
pre tento región bolo Južnému Sudánu pridelených 200 miliónov EUR. Z týchto 
prostriedkov sa podporí realizácia pripravovaného rozvojového plánu vlády 
južného Sudánu na roky 2011 – 2013. Mohli by sa použiť na projekty v oblasti 
školstva, zdravotníctva, poľnohospodárstva, bezpečnosti potravín a demokratickej 
správy vecí verejných. 
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V nadväznosti na protiústavný pokus bývalého prezidenta nigeru zostať v úrade 
po skončení jeho druhého funkčného obdobia EÚ v roku 2009 pozastavila s touto 
krajinou spoluprácu. Uvedenie nového prezidenta Mahamadoua Issoufoua do 
funkcie v apríli 2011 predznamenalo ukončenie demokratickej transformácie 
krajiny. Európska únia potvrdila úplné obnovenie rozvojovej spolupráce s nigerom 
20. júna 2011 a uvoľnila pre túto krajinu rozpočtovú podporu vo výške 25 miliónov 
EUR. Vláda bude môcť s týmito prostriedkami zintenzívniť boj proti chudobe, a to 
predovšetkým zameraním sa na sociálnu oblasť (školstvo a zdravotníctvo). 

Mierový nástroj pre Afriku (APF), ktorý EÚ pôvodne zriadila na žiadosť Africkej 
únie v roku 2003, je nástrojom podpory EÚ pre africký mierový a bezpečnostný 
program. V priebehu rokov sa z neho poskytli finančné prostriedky na Afrikou 
vedené operácie na podporu mieru (607 miliónov EUR), ktoré pomohli predísť 
konfliktom alebo následne po konfliktoch podporiť stabilitu. nástroj takisto 
významne prispel k posilneniu afrických inštitucionálnych kapacít v oblasti mieru 
a bezpečnosti na kontinentálnej a regionálnej úrovni (100 miliónov EUR) a podporil 
množstvo sprostredkovateľských činností (15 miliónov EUR).

Európska komisia sa v auguste 2011 rozhodla doplniť mierový nástroj pre Afriku 
(APF) o 300 miliónov EUR. Financovanie sa poskytne Africkej únii a africkým regio-
nál nym organizáciám na obdobie rokov 2011 – 2013 s cieľom podporiť relevantné, 
cielené, kontinentálne a regionálne iniciatívy v oblasti prevencie, riadenia a riešenia 
konfliktov a budovania mieru. 

podpora zmierenia v somálsku

V Somálsku sa z mierového nástroja pre Afriku financujú operácie Africkej 
únie na podporu mieru (Amisom), ktoré poskytujú podporu somálskym 
dočasným federálnym orgánom v ich úsilí o stabilizáciu a o politický dialóg 
zmierenie. Amisom je takisto poverený zjednodušovaním poskytovania 
humanitárnej pomoci a vytváraním nevyhnutných podmienok na rekonštrukciu, 
zmierenie a udržateľný rozvoj v Somálsku. Celkový príspevok v rámci miero-
vého nástroja pre Afriku na misiu predstavuje 208,4 milióna EUR a pokrýva 
náklady, ako sú príspevky, zdravotná starostlivosť, bývanie, pohonné hmoty 
a komunikačné zariadenia.

V dňoch 31. mája a 1. júna 2011 sa konalo piate zasadnutie Európskej komisie 
a Komisie Africkej únie. Poskytlo nový politický impulz pre blízke a spoľahlivé 
partnerstvo medzi oboma inštitúciami. Bolo príležitosťou na diskusiu a vyme-
dzenie spoločných prístupov k súčasným medzinárodným udalostiam vrátane 
situácie v severnej Afrike, ako aj na určenie smerovania pre 17. konferenciu 
o zmene klímy v Durbane. Strategické partnerstvo medzi Afrikou a EÚ, ktoré sa 
vytvorilo na historickom samite v lisabone v decembri 2007, sa snaží rozšíriť 
vzťahy medzi EÚ a Afrikou nad rámec rozvoja, podporovať spoluprácu medzi 
oboma kontinentmi a riešiť celosvetové výzvy a príležitosti.

karibik
Európska únia je pre obyvateľov a vlády tohto regiónu dlhodobým partnerom. 
Súčasná hospodárska kríza nastoľuje veľkú výzvu, ako využiť výhody z voľného 
obchodu a regionálnej integrácie. Komisia preto dôrazne podporuje regionálny 
integračný program Karibského spoločenstva (Caricom) a záväzok Karibského 
fóra (Cariforum) týkajúci sa dohody o hospodárskom partnerstve s Európskou 
úniou, ktorou sa riadi spolupráca týchto dvoch regiónov v širokom spektre otázok 
súvisiacich s obchodom. 

spájanie síl v boji proti hiv/aiDs, tuberKulóze  
a malárii

partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti 
klinických skúšok (EdCtp) financované zo strany Eú 

urýchľuje vývoj nových klinických liečebných metód v boji 
proti trom hlavným chorobám súvisiacim s chudobou – 
Hiv/aids, tuberkulóze a malárii. združuje 14 členských 

štátov Eú a dve pridružené krajiny v partnerstve 
s 29 krajinami subsaharskej afriky. partnerstvo je 

spolufinancované Európskou komisiou (132 miliónov Eur), 
zúčastnenými európskymi krajinami (116 miliónov Eur) 

a z finančných prostriedkov tretích strán (63 miliónov Eur) 
zo súkromného sektora a charitatívnych organizácií.
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Rozvojová spolupráca v regióne sa výrazne zlepšila. Dohoda o hospodárskom 
partnerstve Cariforum/EÚ sa vykonáva a obidve strany spolupracujú na spoločnej 
stratégii Karibik/EÚ, ktorá má položiť základy zrelšieho vzťahu, ktorý bude zahŕňať 
zintenzívnený politický dialóg a rozvojovú spoluprácu. 

Po príklade investičného nástroja pre latinskú Ameriku (lAIF) prebieha proces 
zavedenia investičného nástroja pre Karibik s rozpočtom vo výške 40 miliónov EUR, 
ktorého cieľom je pomôcť pri mobilizácii zdrojov od finančných inštitúcií 
na podporu investícií do projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky, udržateľnej 
dopravy a sociálneho rozvoja.

zámorské krajiny a územia (zkú)
Komisia počas fóra EÚ – ZKÚ vo februári oznámila, že zameranie na znižovanie 
chudoby už nie je dostatočné a že nové partnerstvo by sa malo usilovať o hospo-
dársky a sociálny rozvoj ZKÚ, ktorým sa zabezpečí inkluzívny rast a udržateľný 
rozvoj.

tichomorie
V roku 2011 EÚ pokračovala v napĺňaní svojho záväzku týkajúceho sa spoločnej 
iniciatívy EÚ a Tichomoria v oblasti zmeny klímy a jej uplatňovania. V rámci globálnej 
aliancie proti zmene klímy dostalo Tichomorie na obdobie rokov 2008 – 2011 
celkovú sumu vo výške 28,4 milióna EUR. 

EÚ usporiadala v marci 2011 prvý seminár globálnej aliancie proti zmene klímy 
zameraný na začleňovanie opatrení, ktorými sa štáty prispôsobujú zmene klímy, 
do vnútroštátneho rozvojového plánovania a rozpočtovania. 

Komisia pri návšteve Vanuatu v marci vyzvala na zvýšenie medzinárodnej 
podpory pre malé, najmä tichomorské ostrovy. na prispôsobenie sa dôsledkom 
zmeny klímy a chudobe sa začali uskutočňovať projekty v hodnote 50,4 milióna EUR 
a vyhlásili sa nové projekty vo výške 39 miliónov EUR. Komisia oznámila aj nové 
programy na posilnenie ekonomickej integrácie Tichomoria prostredníctvom 
obchodu (30 miliónov EUR) a na podporu rozvoja kapacít v oblasti boja proti 
zmene klímy pre obyvateľov tichomorských ostrovov. 

latinská amerika 
EÚ a partneri z latinskej Ameriky a Karibiku sa naďalej v roku 2011 pridržiavali 
spoločného programu s cieľom zamerať sa na priority v týchto oblastiach vyme-
dzených na samite EÚ – latinská Amerika a Karibik, ktorý sa konal v máji 2010 
v Madride: 

 � veda, výskum, inovácia a technológie; 

 � trvalo udržateľný rozvoj, životné prostredie, zmena klímy, biodiverzita, energetika; 

 � regionálna integrácia a vzájomná prepojenosť na podporu sociálneho začle-
nenia a súdržnosti; 

 � migrácia; 

 � vzdelávanie a zamestnanosť na podporu sociálneho začlenenia a súdržnosti; 

 � celosvetový drogový problém.

Do konca roka 2011 mal mať tento región celkovo k dispozícii 454 miliónov EUR. 
Z prostriedkov vyčlenených pre región z fondov rozvojovej spolupráce sa podporia 
predovšetkým oblasti, ako je sociálna súdržnosť a zmierňovanie chudoby. 
Európska únia napríklad v Salvádore poskytuje podporu na sociálnu súdržnosť 
(zmierňovanie chudoby a boj proti nerovnosti a vylúčeniu), dobrú správu vecí 
verejných a dodržiavanie ľudských práv. V Paraguaji sa podpora vzťahuje na 
sociálnu ochranu a hospodárske začlenenie najzraniteľnejších a najchudobnejších 
vrstiev populácie a na zamestnanosť. 

reKonštruKcia po KatastroFách
po zemetrasení na Haiti v roku 2010 poskytla Eú v rámci 
revidovanej stratégie a indikatívneho programu na roky 
2011 – 2013 ďalších 169 miliónov Eur na podporu 
rekonštrukcie Haiti, čím sa celkový balík programovej 
pomoci Eú pre Haiti na obdobie rokov 2008 – 2013 zvýšil 
na 391 mil. Eur. v rámci osobitných fondov ErF na 
naliehavé a neplánované opatrenia sa Eú v roku 2010 
dohodla s organizáciami aFd a un na realizácii 
dodatočného projektu v hodnote 23 miliónov Eur, ktorého 
cieľom bola rekonštrukcia a opätovné zabývanie zničených 
domov v dvoch mestských častiach mesta port-au-prince 
vrátane zabezpečenia základných komunálnych služieb.

Sadenie stromov v rámci 
boja proti degradácii pôdy 
a dezertifikácii v rámci 
programu OSN – 
EÚ za aktívnej účasti 
miestnych komunít.
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Pre tento región sa vyčlenili značné prostriedky z investičného nástroja 
pre latinskú Ameriku na podporu investícií do kľúčovej infraštruktúry spravodli-
vého a udržateľného sociálno-hospodárskeho rozvoja. Podobná iniciatíva zame-
raná na Karibik je momentálne v konečnom štádiu schvaľovania. Tieto nástroje 
vytvárajú významný pákový efekt, keďže od finančných inštitúcií mobilizujú 
ďalšie prostriedky na podporu investícií do infraštruktúr týkajúcich sa klímy 
a životného prostredia, do energetiky, udržateľnej dopravy či sociálneho rozvoja.

Európska únia je celkovo veľmi aktívna pri presadzovaní právneho štátu a dobrej 
správy vecí verejných v regióne. napríklad v Uruguaji EÚ podporuje reformu 
trestnoprávneho systému a dodržiavania ľudských práv vo väzenských zariade-
niach. Ďalším úspechom bola podpora novoschváleného zákona o obetiach 
a reštitúcii pozemkov, na ktoré sa vzťahuje reštitúcia v Kolumbii. Cieľom tohto 
zákona je upevniť právo na odškodnenie obetí konfliktov a reštitúcie pozemkov 
nadobudnutých nezákonnou cestou. 

Európska únia takisto podporuje uplatňovanie novej stredoamerickej bezpeč-
nostnej stratégie boja proti organizovanému zločinu a obchodovaniu s drogami 
v regióne. 

ázia a stredná ázia
Komisia v júni počas návštevy v Pakistane opätovne potvrdila svoj zámer zvýšiť 
rozvojovú pomoc pre Pakistan na obdobie rokov 2011 – 2013 o 50 % z 50 na 
75 miliónov EUR ročne. Programy pomoci sa budú naďalej zameriavať na rozvoj 
vidieka, podporu vzdelávania a stabilnejšiu správu vecí verejných. EÚ a Pakistan 
takisto prediskutovali nasledujúce kroky vedúce k strategickému dialógu EÚ – 
Pakistan vrátane významných hospodárskych hľadísk, ako sú rozvoj a prístup 
na trh, pokrok smerom k dosiahnutiu miléniových rozvojových cieľov, ako aj 
ľudské práva a záležitosti spojené s budovaním mieru.

Rozhovory v Afganistane sa zameriavali na oblasti dobrej správy vecí verejných, 
ktoré zahŕňajú reformu občianskej polície, súdnictvo, štátnu správu a potrebu 
zlepšenia hospodárenia s verejnými financiami. EÚ v roku 2011 vyčlenila na tieto 
odvetvia 200 miliónov EUR, z ktorých všetky majú zásadný význam pre dlhodobý 
rast a rozvoj krajiny. okrem toho sa veľká časť prostriedkov investovala do rozvoja 
vidieka. 

na neformálnom zasadnutí ministrov pre rozvoj v Sopotoch v júli 2011 sa hovo-
rilo o diverzifikovanom prístupe k partnerským krajinám v Strednej ázii vzhľadom 
na potrebu sústrediť sa na Tadžikistan a Kirgizsko, ktoré sú krajinami s najvyššou 
mierou chudoby v regióne.

poDpora paKistanu zo strany eú
Celková pomoc Eú a jej členských štátov pre pakistan na 

roky 2009 – 2013 predstavuje 2,458 miliardy Eur, 
čo zodpovedá asi 30 % celkovej ročnej rozvojovej pomoci 

pre túto krajinu.
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solidarita v akcii – reakcie na humanitárne 
krízy

Humanitárne potreby na celom svete rastú. Európska únia v rámci prí sluš-
ných rozpočtov Komisie a členských štátov zostáva najväčším humani-
tárnym darcom na svete. Cieľom tohto konkrétneho vyjadrenia solidarity 
s najviac ohrozenými skupinami obyvateľov je zachraňovať a chrániť 
život, predchádzať ľudskému utrpeniu a zmierňovať ho a zabezpečovať 
integritu a dôstojnosť ľudí zasiahnutých prírodnými alebo človekom 
spôsobenými katastrofami či už vo vnútri, alebo mimo EÚ. 

nástroje solidarity

Mandát Komisie zahŕňa humanitárnu pomoc a civilnú ochranu, čiže dva hlavné 
nástroje Európskej únie na zabezpečenie rýchleho a účinného poskytovania 
pomoci EÚ ľuďom, ktorí sú vystavení bezprostredným následkom katastrof 
a konfliktov. humanitárna pomoc EÚ, ktorá sa líši od dlhodobej rozvojovej pomoci 
alebo nástrojov zahraničnej politiky, sa zakladá na humanitárnych zásadách 
ľudskosti, nestrannosti, nezávislosti a neutrality. 

EÚ nepretržite pracuje na zlepšovaní kvality humanitárnej pomoci tak, aby bola 
jednoduchšia, rýchlejšia a lepšia. Európska komisia v roku 2011 pridala do svojho 
súboru nástrojov humanitárnej pomoci ďalšie nástroje na urýchlenie a zefektívnenie 
poskytovania pomoci. Komisia ako darca má vďaka svojej sieti humanitárnych 
expertov trvalo usídlených v krízových miestach po celom svete jedinečnú pozíciu 
posúdiť potreby v teréne a monitorovať operácie, ktoré financuje. 

EÚ takisto zapracúva znižovanie rizika katastrof do politík a opatrení v rámci 
EÚ a vo vzťahoch s rozvojovými krajinami a podnecuje investície do prevencie 
a pripravenosti skôr, ako dôjde ku katastrofe.

európsKy DobrovoľnícKy zbor pre humanitárnu 
pomoc
lisabonská zmluva zásadným spôsobom inovovala 
humanitárnu pomoc, a to vytvorením Európskeho 
dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc. počas 
roka pokračovali prípravy na vytvorenie zboru a začali sa 
realizovať pilotné projekty.

reaKcia na KatastroFu v japonsKu
bezprostredne po ničivom zemetrasení, cunami a jadrovej 
havárii z 11. marca sa únia zmobilizovala a urýchlene 
poskytla potrebnú pomoc. v rámci núdzovej pomoci sa 
okrem iného poskytlo 400 ton pomoci v naturáliách 
a financovanie vo výške 10 miliónov Eur. únia bola 
zároveň v pohotovosti, aby zaručila bezpečnosť európskym 
občanom. za účelom ochrany verejného zdravia sa 
urýchlene prijali opatrenia v oblasti ochrany proti 
ožiareniu. vykonali sa testy bezpečnosti a vyhodnotenie 
rizík spojených s jadrovými elektrárňami v celej Eú.

Kristalina Georgievová, 
komisárka pre 
medzinárodnú spoluprácu, 
humanitárnu pomoc 
a krízové opatrenia, po 
fukušimskej katastrofe. 
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reakcia Európy na krízu v líbyi

Únia sa stala najvýznamnejším predstaviteľom medzinárodnej humanitárnej 
reakcie na krízu v líbyi. V priebehu roka dosiahlo celkové financovanie humani-
tárnej a civilnej ochrany zo strany EÚ vzhľadom na líbyjskú krízu 155 mil. EUR 
vrátane 80,5 milióna EUR od Komisie. V prvej fáze krízy EÚ sústredila svoje úsilie 
na reakciu na hromadný odchod ľudí, ktorí utekali z líbye do susedných krajín. 
Aktivácia mechanizmu civilnej ochrany EÚ vo februári podporila evakuáciu 
občanov EÚ z líbye. Ďalšia aktivácia v marci pomohla pri evakuácii veľkého počtu 
štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí uviazli na tuniskej strane hranice s líbyou. 
Po skončení prvej fázy EÚ presmerovala svoju humanitárnu pomoc najmä na 
zmierňovanie utrpenia civilného obyvateľstva v líbyi, kde poskytovala okrem 
iného lekársku pomoc, ochranu najzraniteľnejších obyvateľov (subsaharskí Afri-
čania, menšinové skupiny pôvodne podporujúce Kaddáfiho režim, osoby vysídlené 
v rámci krajiny) a humanitárne odstraňovanie mín.

sucho a potravinová kríza v africkom rohu

opakujúce sa sucho najhoršie za viac ako 60 rokov vyvolalo v niektorých častiach 
Afrického rohu potravinovú krízu. organizácia Spojených národov 20. júla skon-
štatovala v niektorých oblastiach Somálska, kde sucho ešte viac vyhrotil konflikt, 

potravinová kríza v afriCkom rohu (september 2011)

celosvetový Dosah pomoci
podpora a finančné príspevky sa aj naďalej výhradne 
riadia humanitárnymi potrebami. Finančné príspevky   

roku 2011 sa vzťahovali na konkrétne krízové oblasti, 
ako sú africký roh, sudán, pobrežie slonoviny, stredný 

východ a sahel, ako aj na tzv. zabudnuté krízy, 
ako napríklad ľudí z kmeňa rohingya, ktorí utiekli do 

bangladéša, civilistov postihnutých vnútornými 
ozbrojenými konfliktami v kolumbii a stredoafrickej 

republike a etnický konflikt v barme/mjanmarsku.

Organizácia Telekoms bez 
hraníc, partner Európskej 
komisie, zriadila satelitný 
telekomunikačný systém, 
ktorý umožní vysídleným 

Lýbijcom spojiť sa  
so svojimi rodinami.

odkaz: Drought news – september 2011 
African Drought observatory (ADo)

Postihnuté oblasti (súčasnosť)

Postihnuté oblasti (jún 2011)

ohrozené oblasti (jún 2011)

Zdroj: Európska komisia
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hladomor. Vďaka spoločnému úsiliu členských štátov a Komisie EÚ zmobilizovala 
vo veľmi krátkom čase humanitárnu pomoc pre Africký roh vo výške 984 miliónov EUR. 
Do októbra potrebovalo núdzovú pomoc 13,3 miliónov ľudí v Somálsku, Etiópii, 
Keni a Džibuti. Viac ako 950 000 Somálčanov hľadalo útočisko mimo svojej 
krajiny, väčšina z nich v utečeneckých táboroch Dadaab v Keni. Dadaab sa stal 
so 450 000 registrovanými osobami najväčším areálom pre utečencov na svete. 
Somálski utečenci, ako aj najzraniteľnejšie osoby v oblastiach postihnutých 
suchom dostali od EÚ humanitárnu pomoc, čo spolu predstavuje viac ako 
5,6 miliónov ľudí. Príspevok EÚ predstavuje viac ako jednu tretinu celkovej pomoci 
pre tento región. EÚ od roku 2006 investovala do programov na predchádzanie 
a zníženie rizika katastrof v oblasti Afrického rohu ďalšie humanitárne prostriedky. 
Jej cieľom je pripraviť komunity, aby lepšie odolávali vplyvom opakovaného 
sucha. 

odkazy na poznámky
(1) Spoločné oznámenie – nová reakcia na meniace sa susedstvo [KoM(2011) 

303].

(2) návrh smernice o trhoch s finančnými nástrojmi [KoM(2011) 839].

(3) oznámenie Komisie – EÚ a jej susedné regióny: obnovená koncepcia spolu-
práce v oblasti dopravy [KoM(2011) 415].

(4) Spoločné oznámenie – Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu 
s južným Stredozemím [KoM(2011) 200].

(5) Vykonávajúce rozhodnutie Komisie – Podpora reforiem partnerstiev a inklu-
zívneho rastu (SPRInG) na obdobie rokov 2011 – 2012 v prospech južných 
susedných krajín [K(2011) 6828].

(6) Vykonávacie rozhodnutie Komisie o osobitnom opatrení: nástroj na podporu 
občianskej spoločnosti v susedstve na rok 2011 [K(2011) 6471].

(7) Skupina ôsmich štátov (G8) je fórom vedúcich predstaviteľov ôsmich štátov 
s najrozvinutejším priemyslom na svete a skladá sa z Francúzska, Japonska, 
Kanady, nemecka, Ruska, Spojených štátov amerických, Talianska a Veľkej 
Británie.

(8) Skupinu dvadsiatich štátov (G20) tvoria ministri financií a guvernéri centrál-
nych bánk z 19 krajín a EÚ (Argentína, Austrália, Brazília, Čína, Európska 

únia, Francúzsko, India, Indonézia, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, 
Kórejská republika, Mexiko, nemecko, Rusko, Saudská Arábia, Spojené štáty 
americké, Taliansko, Turecko, Veľká Británia).

(9) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/En/
foraff/122911.pdf

(10) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/En/
foraff/123923.pdf

(11) Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady oSn č. 1244/99.

(12) návrh nariadenia, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných prefe-
rencií [KoM(2011) 241].

(13) oznámenie Komisie – Stratégia rozširovania a hlavné výzvy v rokoch 2011 – 
2012 [KoM(2011) 666].

(14) oznámenie Komisie – Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program 
zmien [KoM(2011) 637].

(15) návrh spoločnej pozície EÚ pre 4. fórum na vysokej úrovni o účinnosti 
pomoci, Busan [KoM(2011) 541].

(16) http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/ 
acp_eu_water_facility_pooling_mechanism_guidelines_en.pdf
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http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/regional-cooperation/water/documents/acp_eu_water_facility_pooling_mechanism_guidelines_en.pdf
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VšEoBECná SPRáVA 2011

Osobitná situácia, ktorej čelí Európska únia 
čelila v roku 2011, podnietila všetky 
inštitúcie a orgány k tomu, aby venovali 
všetky svoje sily na hľadanie okamžitých 
riešení. Rýchly sled udalostí a vznikajúce 
scenáre vystavili inštitúcie ťažkej skúške, 
v ktorej obstáli.

Medzi inštitúciami a v rámci nich dochádzalo 
k značnej interakcii, ktorá zabezpečila 
kritické posúdenie všetkých potenciálnych 
možností a navrhovaných riešení. Aj v tom 
najnáročnejšom prostredí dokázali inštitúcie 
reagovať rázne a energicky. Napriek rôznym 
výzvam volajúcim po medzivládnom prístupe 
obhajovali všetci zainteresovaní metódu 
Spoločenstva ustanovenú zmluvami.

Parlament, Rada a Komisia úzko a efektívne 
spolupracovali a ich prácu koordinovali tri 
predsedníctva a rotujúce predsedníctvo 
s cieľom zabezpečiť najefektívnejšie 
výsledky. Rovnako bola v popredí plnenia 
výziev v rámci svojej pôsobnosti aj Európska 
centrálna banka, a to v roku, keď došlo 
k ukončeniu osemročnej spoľahlivej služby 
pána Jeana-Clauda Tricheta.

Hospodársky a sociálny výbor a Výbor 
regiónov poskytli v súvislosti s mnohými 
otázkami významné a rozsiahle skúsenosti 
a odborné znalosti a v neposlednom rade 
prispeli k reakcii na hospodársku krízu 
a k návrhom na nový rozpočtový rámec do 
roku 2020. 

Hoci sa reakcii na hospodársku krízu dostalo, 
ako zvyčajne, veľkej publicity, inštitúcie 
boli pracovne veľmi vyťažené aj v iných 
oblastiach. Či už išlo o ombudsmana, ktorý 
riešil sťažnosti týkajúce sa správy, alebo 
Dvor audítorov, ktorý dohliadal na výdavky 
Únie, alebo o legislatívne zjednodušenie 
či zavádzanie väčšej transparentnosti, 
bolo jasné, že inštitúcie vynakladali neustále 
úsilie v záujme vytvorenia silnejšej 
Európskej únie pre svojich občanov a širší 
svet.©
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európske inštitúcie a ostatné oficiálne 
orgány pri práci 

Tento rok bol poznamenaný úzkou spoluprácou medzi Parlamentom, 
Radou a Komisiou, najmä pokiaľ išlo o finančné a hospodárske záležitosti. 
Bez tejto úrovne spoločného záväzku by neboli možné veľké legislatívne 
zmeny, ktoré sa zavádzali počas celého roka. Pri riešení hlbokej hospodár-
skej krízy veľkého rozsahu opäť zohrávala rozhodujúcu úlohu Európska 
centrálna banka. 

Európsky parlament

Európsky parlament ukončil v roku 2011 druhý rok svojho päťročného mandátu. 
Počas roka sa Parlament nesústreďoval len na svoju úlohu spoluzákonodarcu, ale   
v rozpravách sa zaoberal mnohými aktuálnymi otázkami európskeho a celosve-
tového významu s osobitným zreteľom na správu ekonomických záležitostí 
a finančnú krízu.

Činnosť Parlamentu sa v druhom roku celkovo skonsolidovala a na programe 
rokovaní bola široká škála právnych predpisov, tradičné rozpravy o najnovšom 
vývoji v súvislosti s témami, ktoré najviac zaujímajú občanov (ako napríklad 
rozpravy týkajúce sa zasadnutí Európskej rady s osobitným zreteľom na najnovší 
vývoj v oblasti správy ekonomických záležitostí a prácu predsedníctiev Rady) 
a ďalšie aktuálne rozpravy, v ktorých sa odzrkadľovala ochota Parlamentu riešiť 
najdôležitejšie udalosti.

okrem uvedeného sa uskutočnili ďalšie významné rozpravy: 

 � V novembri predniesol predseda Barroso na plenárnom zasadnutí pracovný 
program Komisie na rok 2012. V priebehu rozpravy poslanci vrátane najväč-
ších politických skupín naliehali na Komisiu, aby bola ambicióznejšia a hľadala 
„nové myšlienky“ odzrkadľujúce súčasný kritický stav Európy. 

 � Séria rozpráv, ktoré reagovali na kontroverzný vývoj v členských štátoch 
(mediálny zákon a nová ústava v Maďarsku; otázky týkajúce sa slobody 
prejavu a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie v litve; odpadová kríza 
v regióne Kampánia).

 � Veľký počet diskusií venovaných témam súvisiacim so zdravím (vypuknutie 
nákazy E. coli, stratégia boja s Alzheimerovou chorobou, odolnosť voči anti-
biotikám, iniciatíva v oblasti očkovania proti tuberkulóze, kmeňové bunky 
z pupočníkovej krvi, deficit bielkovín v EÚ, globálna reakcia EÚ na hIV/AIDS).

 � Pravidelné diskusie venované otázke migrácie (migračné toky a ich vplyv na 
schengenský priestor, navrhované zmeny správy schengenského priestoru, 
bezodkladné opatrenia na podporu Talianska a ďalších členských štátov, ktoré 
čelia mimoriadnym migračným tokom, ustanovenie spoločného programu EÚ 
pre presídľovanie, azylový systém EÚ). 

 � na poprednom mieste v rámci programu sa ocitli aj otázky energetiky, predo-
všetkým po havárii v atómovej elektrárni Fukušima. Preto sa uskutočnilo 
niekoľko živých diskusií so zameraním na jadrovú energiu (situácia v Japonsku, 
poučenie získané z Japonska, jadrová bezpečnosť 25 rokov po Černobyle, 
záťažové testy jadrových elektrární v EÚ).
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 � Značný počet rozpráv, ktoré súviseli so zahraničnopolitickými témami – ako je 
napríklad „arabská jar“, mierový proces na Blízkom východe a situácia 
v rôznych „krízových oblastiach“ (Rusko, Bielorusko, Irán, Sudán, oblasť Sahelu, 
ako aj diskusie o dlhodobejších a štrukturálnych otázkach (EÚ ako globálny 
aktér v multilaterálnych organizáciách, rozvoj spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky v rámci lisabonskej zmluvy, výročná správa o spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politike, výročná správa o ľudských právach, 
revízia európskej susedskej politiky). V novembri dal Parlament svoj súhlas 
k pristúpeniu Chorvátska k Európskej únii.

 � Uskutočnili sa tiež diskusie – na základe správ z vlastnej iniciatívy alebo otázok 
na ústne zodpovedanie – o „strategických otázkach“ všeobecného záujmu, 
akými sú napríklad stratégia EÚ na integráciu Rómov, mobilita pracovníkov 
v rámci EÚ, budúcnosť systémov dôchodkového zabezpečenia, záťažové testy 
sektoru bankovníctva v EÚ, implementácia smernice o službách, modernizácia 
verejného obstarávania, rámec EÚ pre boj proti násiliu na ženách, fungovanie 
európskeho zatýkacieho rozkazu, stratégia pre podunajskú oblasť, jednotný 
európsky dopravný priestor, bezpečnosť letectva a bezpečnostné skenery, 
európska reakcia na katastrofy – civilná ochrana a humanitárna pomoc, 
durbanská konferencia o zmene klímy, boj proti korupcii, financovanie výskumu 
a inovácií v EÚ, budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, 
surovinová stratégia EÚ a priemyselná politika EÚ vo veku globalizácie. 
V niektorých prípadoch prijal Parlament svoju pozíciu k takýmto otázkam bez 
rozpravy (ochrana osobných údajov v EÚ, správa a riadenie vo finančných 
inštitúciách, širokopásmové pripojenie v Európe – investície do digitálne riade-
ného rastu, priority energetickej infraštruktúry na rok 2020 a ďalšie roky) 
alebo v rámci „obmedzenej rozpravy“ (tzv. postup krátkeho prednesenia: 
riadenie situácie v súvislosti s chrípkou h1n1, poľnohospodárstvo ako strate-
gický sektor v kontexte potravinovej bezpečnosti, zníženie nerovností v zdra-
votníctve, sociálne služby všeobecného záujmu, úloha úverových ratingových 
agentúr, globálna správa ekonomických záležitostí, stratégia EÚ v boji proti 
terorizmu, mechanizmus alternatívneho riešenia sporov, online hazardné hry).

 � Uskutočnili sa tiež účelové diskusie o otázkach súvisiacich so stratégiou 
Európa 2020 pre rast a zamestnanosť. Zorganizovali sa samostatné diskusie 
o stratégii a usmerneniach pre oblasť politiky zamestnanosti (február), 
o jednotnom trhu (apríl) a o poučení z prvého európskeho semestra (október). 
okrem toho sa tiež uskutočnilo niekoľko „odvetvových“ diskusií o budúcnosti 
kľúčových oblastí politiky, ako je napríklad spoločná poľnohospodárska politika, 
politika súdržnosti a obchodná politika EÚ a o rôznych hlavných iniciatívach 
a strategických odvetviach, ktoré súvisia so stratégiou Európa 2020. Tieto 
naostatok uvedené diskusie zahŕňali iniciatívy Mládež v pohybe, Vzdelávanie 
v ranom detstve, Spolupráca v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 
Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Európska platforma proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu a Inovácia v Únii.

Pokiaľ ide o parlamentné výbory, obidva dočasné výbory – výbor pre finančnú 
krízu a pre budúci viacročný finančný rámec – ukončili svoju prácu a na plenárnom 
zasadnutí poskytli veľmi dôležité príspevky s cieľom vyjadriť pozíciu Parlamentu 
k aktuálnym otázkam zameraným na budúcnosť.

Mimoriadna konferencia 
predsedov politických 
skupín v Európskom 
parlamente, 11. máj 2011. 
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Pokiaľ ide o organizačné otázky, Európsky parlament privítal na decembrovom 
zasadnutí 17 (z 18) nových poslancov, a to v dôsledku skutočnosti, že proces 
ratifikácie súvisiaci s úpravou zloženia Parlamentu podľa lisabonskej zmluvy sa 
ukončil. V priebehu roka, konkrétne v júli, zvolil Parlament dvoch nových podpred-
sedov, konkrétne pána Chichestra (ECR/UK) a pani Podimataovú (S&D/El), 
ktorí nahradili pána lambrinidisa (S&D/El – vymenovaného do funkcie ministra 
zahraničných vecí Grécka) a pani Kochovú-Mehrinovú (AlDE/DE – odstúpila 
z funkcie). Parlament okrem toho poskytol kladné stanovisko k vymenovaniu 
nového prezidenta Európskej centrálnej banky. Schválil aj menovanie troch kandi-
dátov ako predsedov novozriadených európskych orgánov pre finančný dohľad 
a ôsmich nových členov Dvora audítorov. Uskutočnila sa tiež samostatná diskusia 
o výberovom konaní do funkcie výkonného riaditeľa Medzinárodného menového 
fondu, pričom veľký dôraz sa kládol na to, ako zabezpečiť najlepšie vonkajšie 
zastúpenie pre eurozónu.

Pokiaľ ide o rozpočtové záležitosti, uskutočnilo sa niekoľko rozpráv o rozpočte na 
rok 2012, ktoré sa týkali jeho hlavných zásad a skutočného obsahu. Keďže 
rozpočet bol nakoniec na druhom novembrovom zasadnutí vyhlásený za schvá-
lený, v decembri bola schválená dodatočná dohoda o dodatočných potrebách 
financovania projektu ITER. Pri tejto príležitosti Parlament objasnil, že prijme 
a zabezpečí dodatočné financovanie (týkajúce sa roku 2013) len vtedy, ak bude 
Rada rešpektovať podmienky dosiahnutej dohody. Predseda Komisie okrem toho 
predložil konferencii predsedov a plénu návrhy Komisie týkajúce sa viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 až 2020.

európska obroda – prejav o stave únie 2011

V septembri predniesol predseda Európskej komisie José Manuel Barroso 
pred Európskym parlamentom svoj druhý prejav o stave Únie (1). Uviedol 
v ňom, že Európa stojí zoči-voči najväčšej výzve v dejinách Únie. Zároveň 
v prejave načrtol, ako možno tieto ťažkosti prekonať. Zdôraznil pritom najmä 
potrebu

 � vytvoriť Úniu stability a zodpovednosti; 

 � vybudovať Úniu rastu a solidarity;

 � umožniť EÚ účinne presadzovať svoj hlas vo svete.

Prejav a nasledujúca rozprava vzbudili veľký záujem poslancov, ktorí predlo-
žili mnoho zaujímavých a živých príspevkov. Prevládajúca väčšina poslancov 
z celého politického spektra uvítala silné odhodlanie, ktoré vyplývalo z tohto 
prejavu. Posolstvom všetkých tých, ktorí podporili prejav predsedu, bolo 
nabádať ho k tomu, aby konal rýchlo a menil záväzky na činy. Vo veľkom 
počte príspevkov sa kládol dôraz najmä na rozhodujúci význam obnovenia 
viery a dôvery ľudí, a to predovšetkým mladých ľudí, pretože klesajúca 
verejná podpora a čoraz horšie chápanie zmyslu Európskej únie boli neodde-
liteľnou súčasťou politicko-ekonomickej krízy.

José Manuel Barroso, 
predseda Európskej 

komisie, pri prejave na 
plenárnom zasadnutí 

Európskeho parlamentu 
počas diskusie o stave 

Únie. V Štrasburgu 
28. septembra 2011.
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Funkčné obdobie predsedu Buzeka sa skončilo 31. decembra 2011 (nový 
predseda bude zvolený 17. januára 2012). na decembrovom zasadnutí preto 
predniesol rozlúčkový prejav, v ktorom Parlamentu pripomenul, že žiadna 
inštitúcia nie je večná a že budovanie EÚ predstavuje každodennú investíciu 
do našej spoločnej budúcnosti. odchádzajúci predseda pripomenul nadobud-
nutie platnosti lisabonskej zmluvy a s potešením pripomenul, ako ďaleko 
pokročila európska demokracia a právomoci Európskeho parlamentu, pričom 
poznamenal, že „teraz sme takým parlamentom, akým sme vždy chceli byť, 
plnoprávnym spoluzákonodarcom v dvojkomorovom systéme“. S hrdosťou 
hovoril o spôsobe, akým Parlament využil svoje nové právomoci (okrem 
iného dosiahnutie lepších výsledkov v súvislosti s balíkom šiestich legislatív-
nych návrhov o správe ekonomických záležitostí a dohodou o SWIFT-e), 
a s potešením konštatoval, že medziinštitucionálne vzťahy sa zlepšili a zinten-
zívnili (zdôraznil zlepšenú rámcovú dohodu s Komisiou, zvýšenú interakciu 
s predsedom Komisie, vypočutia veľvyslancov EÚ, stály dialóg s vysokou 
predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie a predsedom Európskej rady).

Jerzy Buzek, predseda 
Európskeho parlamentu, 
počas svojho rozlúčkového 
prejavu na decembrovom 
plenárnom zasadnutí 
v Štrasburgu.

Pokiaľ ide o rozpočtovú kontrolu, Parlament veľkou väčšinou hlasov udelil Komisii 
absolutórium v súvislosti s účtovnou závierkou za rok 2009. Pokiaľ však ide 
o účtovnú závierku Rady, Parlament odložil svoje hlasovanie, pričom niektorí 
poslanci dokonca spochybnili uplatňovanie dohody (o pracovných dojednaniach) 
medzi týmito dvomi inštitúciami. Absolutórium v súvislosti s Európskou agentúrou 
pre lieky a Európskou policajnou akadémiou bolo takisto odložené, avšak neskôr 
udelené na rozdiel od absolutória Rade, ktoré bolo nakoniec v októbri zamietnuté.

V inštitucionálnej oblasti sa Parlament musel zaoberať tvrdeniami o neprime-
ranom lobingu v súvislosti s predkladaním zmien a doplnení. Parlament pohotovo 
zareagoval a navrhol nový Kódex správania poslancov; ten bol po schválení vo 
Výbore pre ústavné veci a v pléne pripojený k rokovaciemu poriadku Parlamentu.
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V podobnom duchu bol zriadený nový spoločný register transparentnosti Parla-
mentu a Komisie pre lobistov, ktorý začal pracovať v júni. Zaujímavé je, že Rada 
takisto vyjadrila svoju ochotu posúdiť možnosti na zapojenie sa do registra. (Pozri 
oddiel o transparentnosti na konci tejto kapitoly.)

V inštitucionálnej oblasti Parlament okrem toho začal posudzovať úpravu práv-
neho predpisu o voľbe poslancov Parlamentu. Rozprava v pléne, ktorá sa konala 
v júli, však odhalila, že existujú značné názorové rozdiely medzi politickými 
skupinami a dokonca v rámci týchto skupín, pokiaľ ide o kľúčový návrh na zave-
denie „nadnárodného zoznamu“ pre niektoré kreslá. Preto bol návrh správy 
vrátený zodpovednému výboru na ďalšie posúdenie.

V tom istom kontexte bola prijatá správa o pravidlách, ktorými sa spravujú poli-
tické strany a ich financovanie na európskej úrovni, kde Parlament vyzval Komisiu, 
aby prijala skutočný štatút politických strán na európskej úrovni a ich pridružených 
nadácií.

Parlament okrem toho diskutoval o uplatňovaní zásady subsidiarity po lisabon-
skej zmluve s osobitným zreteľom na stanoviská, ktoré poskytli národné parla-
menty, a na zapojenie Výboru regiónov. 

Uskutočnilo sa tiež niekoľko „výročných inštitucionálnych rozpráv“, najmä o lepšej 
právnej úprave, v rámci ktorých bolo možné pozorovať všeobecnú tendenciu 
medzi poslancami, ktorí sa dožadovali väčšej transparentnosti. okrem toho sa 
skúmala výročná správa ombudsmana a správa o rokovaniach Výboru pre petície, 
pričom v rozprave o naostatok uvedenej správe sa kládol veľký dôraz na presa-
dzovanie právnych predpisov z oblasti životného prostredia a na Chartu základ-
ných práv.

Pokiaľ ide o medziinštitucionálne vzťahy, Rada rozhodla o začatí bilaterálnych 
rokovaní s Parlamentom o vymedzenom súbore inštitucionálnych problémových 
oblastí vrátane otázky legislatívnych tabuliek zhody, ako aj účasti Parlamentu na 
medzinárodných rokovaniach a prístupu Parlamentu k dôverným dokumentom. 
Ukázalo sa, že najťažším problémom na riešenie sú posledné dve témy: po zdĺha-
vých rokovaniach na odbornej a politickej úrovni sa dosiahla dohoda o tabuľkách 
zhody, zatiaľ čo diskusia o prístupe k dôverným dokumentom nepriniesla v roku 
2011 žiadne závery.

Treba poznamenať, že Parlament už v marci 2011 prijal kalendár svojich zasad-
nutí na roky 2012 a 2013 s cieľom dostatočne vopred určiť činnosti Parlamentu 
s osobitným zreteľom na plenárne zasadnutia, aby mohli podľa nich plánovať 
svoje činnosti ostatné inštitúcie s cieľom zabezpečiť ich najefektívnejšiu účasť 
v Parlamente. Francúzske orgány však podali na Európsky súdny dvor námietku 
proti návrhu, že druhé októbrové zasadnutie bude treba rozdeliť do dvoch samo-
statných zasadnutí, každé v trvaní 2 dni. 

hospodárska kríza 
Po vypuknutí krízy štátneho dlhu sa v Parlamente konali pravidelné rozpravy, 
v ktorých sa hodnotila vzniknutá situácia a hľadali možné východiská. Často 
pritom zaznievali silné kritické hlasy na adresu hláv štátov alebo vlád za ich 
pociťovanú neschopnosť dospieť ku komplexnej a trvalej dohode. Počas týchto 
rozpráv vedúci predstavitelia hlavných politických zoskupení v Parlamente opako-
vane vyzývali na zabezpečenie „parlamentárneho rozmeru“ demokratickej 
kontroly plánovaných nových štruktúr a riešení a vysvetľovali, prečo by sa mal 
každý ďalší krok zakotviť do rámca súčasných zmlúv. 
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Jerzy Buzek, predseda 
Európskeho parlamentu, 
opúšťa rečnícky pult po 

prejave v komore. 
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Podobný prístup prijal Parlament, pokiaľ ide o novo zavedený európsky semester. 
Vo svojej správe venovanej tejto problematike žiadal, aby sa ročný prieskum 
rastu (RPR) zmenil na „ročné usmernenia pre udržateľný rast“, a vyzval Komisiu, 
aby vo vhodnom čase predložila Európskemu parlamentu svoje odporúčania. 
V správe ďalej vyzval komisárov zodpovedných za európsky semester, aby 
o ročných usmerneniach pre udržateľný rast diskutovali s príslušnými výbormi EP, 
zatiaľ čo Európsku radu vyzval, aby na svoje diskusie o európskom semestri 
prizvala predsedu EP.

legislatíva
Bolo schválených niekoľko dôležitých legislatívnych návrhov, ktorými Parlament 
akceptoval kompromisy dosiahnuté počas rokovaní s Radou (na ilustráciu: balík 
šiestich legislatívnych návrhov o správe ekonomických záležitostí, práva spotrebi-
teľov, informácie o potravinách pre spotrebiteľov, cezhraničná zdravotná starostlivosť, 
„Eurovignette“, zmena a doplnenie mandátu agentúry Frontex, európsky ochranný 
príkaz, jednotné povolenie na pobyt a na prácu a značka „Európske dedičstvo“). 
osobitne dôležitým krokom bol súhlas Parlamentu s iniciovaním posilnenej spolu-
práce v oblasti patentov EÚ. Ďalej treba poznamenať, že Parlament v decembri 
odmietol dať svoj súhlas na dočasné predĺženie Dohody o partnerstve v sektore 
rybolovu medzi EÚ a Marokom a vyzval Komisiu, aby predložila zrevidovaný 
návrh. Parlament si v určitých prípadoch osvojil nový „prístup“, pričom prijal svoju 
pozíciu k podstate návrhu Komisie, zároveň však odložil konečné hlasovanie 
o legislatívnom uznesení, aby umožnil pokračovanie rokovaní s Radou smerujúcich 
k prijatiu dohôd v prvom čítaní. Išlo najmä o prípad hlavného balíka právnych 
predpisov prvej polovice roka, balíka z oblasti správy ekonomických záležitostí 
(balík šiestich návrhov), ktorý sa ukázal byť prípadom skutočnej politickej spolu-
práce v rámci samotného Parlamentu, ako aj Parlamentu s Radou.

V súvislosti so spolurozhodovaním o citlivej otázke „nových potravín“ zmierovací 
postup medzi Parlamentom a Radou zlyhal (ako sa potvrdilo v plenárnej hodno-
tiacej rozprave v máji), zatiaľ čo v prípade inej kontroverznej témy – „práva 
cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave“ – bolo možné dosiahnuť 
dohodu, pričom Parlament udelil svoj súhlas v „treťom čítaní“ vo februári. Podobne 
sa po dlhých rokovaniach dospelo na základe zmierovacieho postupu ku konečnej 
dohode o „nástrojoch financovania vonkajších opatrení“, ktorú Parlament schválil 
v novembri.

parlamentné otázky 
Parlamentné otázky sú rozhodujúcim faktorom kontrolnej právomoci Parlamentu. 
V súlade s podmienkami článku 230 ZFEÚ, „na otázky Európskeho parlamentu 
alebo jeho členov odpovedá Komisia písomne alebo ústne“. 

Komisia odpovedá na všetky otázky, ktoré jej zašle Parlament, pričom sa snaží 
odpovedať na ne čo najúplnejšie a najpresnejšie. V priebehu rokov zaznamenala 
obrovský nárast otázok na písomné zodpovedanie a táto tendencia pokračovala 
aj v roku 2011, keď bolo zaznamenaných celkovo 12 067 otázok.

Parlament ukončil činnosť svojej pracovnej skupiny pre príťažlivosť plenárneho 
zasadnutia, ktorá predstavovala obnovený pokus o zjednodušenie práce pléna a 
výborov a ich zatraktívnenie pre poslancov aj verejnosť. Je potrebné zaviesť 
významné zmeny. napriek tomu bol od septembra na skúšobné obdobie šiestich 
mesiacov zavedený nový formát hodiny otázok s Komisiou, ktorý zoskupuje „blok“ 
komisárov s portfóliom týkajúcim sa vopred vymedzených tém každého zasad-
nutia. V rámci tejto témy môže každý poslanec spontánne klásť otázky („prihlá-
senia sa o slovo zdvihnutím ruky“). Témy, o ktorých sa tento rok diskutovalo, 
zahŕňali nové „formy práce“, obchod a vzťahy s tretími krajinami, vykonávanie 
Aktu o jednotnom trhu a reformu politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodár-
skej politiky. 
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Európska rada

V druhom roku svojej činnosti ako plnohodnotnej inštitúcie bola Európska rada 
mimoriadne aktívna, výsledkom čoho sú ďalekosiahle rozhodnutia v reakcii na 
rýchlo sa vyvíjajúce európske a medzinárodné udalosti. Pod vedením predsedu 
hermana Van Rompuya sa Európska rada v roku 2011 stretla na oficiálnych 
a mimoriadnych zasadnutiach sedemkrát. okrem nich sa konali tri zasadnutia 
17 hláv štátov alebo vlád členských štátov eurozóny. Aj tieto tzv. „eurosamity“ 
viedol predseda Van Rompuy, ktorý bude túto funkciu zastávať do mája 2012, 
keď Európska rada zvolí predsedu eurosamitov.

Zasadnutia Európskej rady pripravil jej predseda v spolupráci s Radou pre 
všeobecné záležitosti a predsedom Komisie. Výmenu názorov s Európskym parla-
mentom zabezpečovali pravidelné návštevy predsedu Van Rompuya, ktorý 
podával správy o diskusiách a rozhodnutiach Európskej rady. okrem toho sa pri 
niekoľkých príležitostiach prihovoril Európskej rade predseda Európskeho parla-
mentu Jerzy Buzek. 

V roku 2011 bolo pre program Európskej rady kľúčovým posilnenie správy ekono-
mických záležitostí EÚ a riešenie krízy štátnych dlhov. Dvadsaťsedem hláv štátov 
alebo vlád uzavrelo prvú fázu európskeho semestra a dohodlo sa na prioritách 
štrukturálnej reformy a fiškálnej konsolidácie. S cieľom premeniť Európsky nástroj 
finančnej stability na stály nástroj prijala Európska rada zodpovedajúce rozhod-
nutie, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o fungovaní Európskej únie. Momentálne 
prebieha proces ratifikácie tejto zmluvy členskými štátmi. okrem toho 27 hláv 
štátov alebo vlád vymenovalo za nového prezidenta Európskej centrálnej banky 
pána Maria Draghiho. Bezprostredne po zasadnutí Európskej rady 9. decembra 
bola s Chorvátskom podpísaná zmluva o pristúpení. Po ukončení procesu ratifi-
kácie sa Chorvátsko stane 1. júla 2013 v poradí 28. členom Únie. 

Poľský premiér Tusk 
s predsedami 

Van Rompuyom 
a Barrosom na brífingu pre 

médiá po decembrovom 
zasadnutí Európskej rady.
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rada

okrem prijatia legislatívnych aktov, rozvíjania spoločnej zahraničnej a bezpeč-
nostnej politiky, uzavretia medzinárodných dohôd a diskusie o rozpočte EÚ sa 
Rada v roku 2011 zamerala na koordináciu hospodárskych politík členských 
štátov, najmä pokiaľ ide o správu ekonomických záležitostí.

V roku 2011 bolo rotujúce predsedníctvo Rady v prvom polroku v rukách Maďarska 
a v druhom polroku v rukách Poľska. hlavným bodom maďarského predsedníctva 
bola „silná Európa s ľudským rozmerom“. Poľské predsedníctvo jasne vyjadrilo tri 
priority: „Európska integrácia ako zdroj rastu“, „Bezpečná Európa“ a „Európa 
prosperujúca z otvorenosti“. Počas týchto dvoch predsedníctiev sa Rada stretla 
v deviatich zo svojich desiatich zložení (Rada pre všeobecné záležitosti, Rada pre 
hospodárske a finančné záležitosti, Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci, Rada 
pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Rada pre 
konkurencieschopnosť, Rada pre dopravu, telekomunikácie a energetiku, Rada pre 
poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo, Rada pre životné prostredie a Rada pre 
vzdelávanie, mládež, kultúru a šport). Pod vedením vysokej predstaviteľky Únie 
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku sa Rada stretla v ďalšom zložení: 
Rada pre zahraničné veci. 

Poľský premiér Donald 
Tusk počas konferencie 
o rozpočte EÚ dňa 20. 
októbra 2011.

Pál Schmitt, 
prezident Maďarska, pri 
prejave na plenárnom 
zasadnutí počas oficiálnej 
návštevy Európskeho 
parlamentu 
v Štrasburgu.

Programy rôznych zložení Rady odzrkadľovali širokú paletu legislatívnych návrhov 
a rozpráv. Dôležité body programu do veľkej miery súviseli so závažnými udalos-
ťami vo svete a Európe, na ktoré musela EÚ sformulovať odpoveď (globálne 
spomalenie ekonomiky, dlhová kríza eura, arabská jar, energetická bezpečnosť 
a jadrová havária v Japonsku, migrácia a schengenský priestor). 
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komisia

V priebehu roka venovala Komisia významnú časť svojho času riešeniu finančnej 
a hospodárskej krízy, ktorá postihla Úniu, a najmä 17 členských štátov eurozóny. 
Komisia využila svoje právo iniciatívy, aby vytvorila rámec pre diskusiu a navrhla 
legislatívne a iné riešenia problémov, s ktorými bola konfrontovaná. Bola v centre 
diania v rámci prvého európskeho semestra, pokiaľ ide o koordináciu vnútroštát-
nych makroekonomických a rozpočtových politík a politík štrukturálnej reformy. 
Komisia do maximálnej miery využila súčasný rozsah pôsobnosti zmluvy 
a navrhla silné opatrenia na podporu hospodárskej a menovej únie. Popri ďalších 
iniciatívach boli v priebehu roka predložené dva dodatočné návrhy na nové naria-
denia ďalekosiahleho charakteru, ktoré ďalej posilnia hospodársky a rozpočtový 
dohľad v eurozóne. Politický dokument Komisie o dlhopisoch stability – veľmi 
spornej oblasti – posudzoval potenciálne prínosy spoločne vydávaných dlhopisov 
z hľadiska finančnej stability, ako aj podmienky ich možného zavedenia. 

Podpredseda Komisie 
Maroš Šefčovič, 
zodpovedný za 

medziinštitucionálne 
vzťahy a administratívu, 
na Dni otvorených dverí 

európskych inštitúcií, 
v máji 2011.

Komisia sa naďalej zasadzuje za vytvorenie skutočnej hospodárskej únie pros-
tredníctvom čoraz väčšej konvergencie. Inštitúcie sa však naďalej plne venujú 
zabezpečeniu súdržnosti medzi eurozónou a 27 členskými štátmi, najmä s cieľom 
zachovať rovnaké podmienky na jednotnom trhu. V októbri vymenoval predseda 
Barroso za podpredsedu Komisie pre hospodárske a menové veci a euro komisára 
Rehna. To malo zabezpečiť nezávislosť, objektívnosť a účinnosť uplatňovania 
zodpovednosti Komisie za koordináciu, dohľad a presadzovanie práva v oblasti 
správy ekonomických záležitostí Únie, a najmä eurozóny. 

okrem veľkého množstva politických iniciatív prispievala Komisia aj k presadzo-
vaniu cieľov stratégie Európa 2020 pre rast. To bolo obzvlášť dôležité z dôvodu 
zvyšujúcich sa vnútorných a vonkajších tlakov, pokiaľ ide o perspektívy rastu. 
Prostredníctvom svojho ročného pracovného programu Komisia vyvažuje potrebu 
riešiť okamžitú krízu s potrebou uskutočniť dlhodobú reformu. 

na inštitucionálnej úrovni sa v priebehu roka podarilo hladko implementovať novú 
rámcovú dohodu medzi Komisiou a Parlamentom. Prebiehajúci dialóg s Parla-
mentom o pracovnom programe Komisie vrátane osobitnej výmeny informácií 
s konferenciou predsedov výborov aj s Konferenciou predsedov zabezpečuje 
lepšie pracovné metódy a väčšiu transparentnosť medzi týmito dvoma inštitú-
ciami. 

V súlade so zámerom, ktorý predseda Barroso oznámil vo svojich „Politických 
usmerneniach pre nasledujúcu Komisiu“, Komisia prijala zrevidovanú verziu 
svojho Kódexu správania pre komisárov, ktorej cieľom bolo posilniť a objasniť 
mnohé z jeho ustanovení. Zlepšenia, o ktorých rozhodla Komisia (v takých oblas-
tiach ako je politická činnosť komisárov, činnosti po ukončení funkčného obdobia, 
rozsah vyhlásenia o konflikte záujmov, daroch a pohostinnosti atď.) približujú 
Kódex správania pre komisárov k najlepším normám na medzinárodnej úrovni. 
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súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor a Všeobecný súd vydali dôležité rozhodnutia a konali v dôležitých 
veciach, ktoré majú vplyv na široké spektrum práv a činností v EÚ. 

niektoré zásadné rozhodnutia v rôznych politických 
oblastiach

 � Sociálna politika: Súdny dvor usúdil, že doplnkový starobný dôchodok 
vyplácaný partnerovi v občianskom partnerstve, ktorý je nižší ako dôchodok 
udelený v manželstve, môže predstavovať diskrimináciu na základe 
sexuálnej orientácie (2). Súd ďalej rozhodol, že zohľadňovanie pohlavia 
poisteného jednotlivca ako rizikového faktoru v poistných zmluvách 
predstavuje diskrimináciu (3).

 � Zdaňovanie: Súdny dvor určil, že daň za znečisťovanie zavedená rumun-
skou legislatívou, ktorá sa ukladá na dovážané ojazdené vozidlá pri prvej 
registrácii v Rumunsku a nie na vnútroštátne ojazdené vozidlá, je v rozpore 
s právom EÚ (4).

Pojednávanie Súdneho 
dvora – komora piatich 
sudcov.

 � Duševné a obchodné vlastníctvo: 

 ― Aproximácia zákonov: Súdny dvor rozhodol, že právne predpisy EÚ 
zamedzujú vnútroštátnym súdom uložiť súdny príkaz, ktorý od posky-
tovateľa internetových služieb vyžaduje, aby nainštaloval filtrovací 
systém s cieľom zabrániť nezákonnému preberaniu súborov. Takýto 
súdny príkaz nie je v súlade so zákazom uloženia všeobecnej moni-
torovacej povinnosti tomuto poskytovateľovi, ani s požiadavkou nájsť 
prijateľnú rovnováhu medzi právom na duševné vlastníctvo na jednej 
strane a slobodou podnikania, právom na ochranu osobných údajov 
a slobodou prijímať alebo poskytovať informácie na strane druhej (5). 
Súd ďalej dospel k záveru, že členské štáty, ktoré zaviedli výnimku 
pre kopírovanie na súkromné účely, sú povinné zabezpečiť účinné 
vymáhanie prijateľného odškodnenia určeného na odškodnenie 
autorov (6). 

 ― Sloboda poskytovania služieb: Súd ďalej ustanovil, že odmenu splatnú 
pre autorov v prípade zapožičania diela na verejné účely nemožno 
vypočítavať výlučne podľa počtu vypožičiavateľov (7). Súd poskytol 
vysvetlenie o zodpovednosti spoločností prevádzkujúcich internetové 
obchody za porušovanie ochranných známok páchané používa-
teľmi (8).
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 � Inštitucionálne otázky: Súdny dvor rozhodol, že návrh dohody o Súde pre 
európske patenty a patenty Spoločenstva nie je zlučiteľný s právnymi 
predpismi Európskej únie (9). Súd bol aj toho názoru, že pôsobnosť zákazu 
porušenia vydaný vnútroštátnym súdom zasadajúcim ako súd pre ochranné 
známky Spoločenstva sa v zásade vzťahuje na celé územie Európskej 
únie (10).   
 
Súd určil aj rozsah pojmu „vážne nebezpečenstvo narušenia jednoty alebo 
vnútorného súladu práva Únie“ stanoveného v článku 62 jeho rokovacieho 
poriadku (11).   
 
Pokiaľ ide o právne predpisy, ktorými sa riadia inštitúcie, Súdny dvor 
čiastočne zrušil rozsudok Všeobecného súdu a čiastočne anuloval rozhod-
nutia Komisie o zamietnutí prístupu k určitým interným dokumentom 
týkajúcim sa uzavretého postupu fúzie (12). Všeobecný súd stanovil 
podmienky, za ktorých možno zamietnuť prístup k dokumentom, ktoré 
vydal členský štát a ktoré sú vo vlastníctve Komisie. Všeobecný súd ďalej 
stanovil podmienky, za ktorých možno v rámci komunikácie s tretími 
stranami podľa nariadenia č. 1049/2001 zamietnuť prístup k dokumentom 
z členských štátov vo vlastníctve Komisie (13).  
 
Súdny dvor vyjasnil aj rozsah časového uplatňovania ustanovení Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele po skončení platnosti 
tejto zmluvy (14).

 � Základné práva: 

 ― Súdny dvor usúdil, že právo Európskej únie, a najmä ustanovenia 
o  občianstve Únie sa musia vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, 
aby členský štát odoprel štátnemu príslušníkovi tretej krajiny pobyt 
na svojom území, ak si tento štátny príslušník želá bývať s rodinným 
príslušníkom, ktorý je občanom Únie s bydliskom v členskom štáte, 
ktorého je štátnym príslušníkom, a ktorý nikdy neuplatnil svoje právo 
na voľný pohyb, a to za predpokladu, že toto odmietnutie nepovedie 
u dotknutého občana Únie k strate účinného požívania podstaty práv, 
ktoré mu vyplývajú z postavenia občana Únie, čo je záležitosť, ktorú 
má posúdiť vnútroštátny súd. Tento rozsudok objasnil rozsah pôsob-
nosti rozhodnutia Súdu (15) vo veci C-34/09 Ruiz Zambrano.

 ― Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, nemecko) a Tribunal de 
grande instance de Paris (parížsky krajský súd, Francúzsko) požiadali 
Súdny dvor o vysvetlenie rozsahu, do akého sa zásady nariadenia 
Brusel (16) uplatňujú aj v prípade porušení práv na ochranu osobnosti 
prostredníctvom obsahu informácií umiestnených na internetových 
stránkach. obete porušení práv na ochranu osobnosti prostredníc-
tvom internetu môžu predložiť prípad súdom členského štátu, v ktorom 
majú pobyt, so zreteľom na všetku spôsobenú ujmu. Prevádzkovateľ 
internetovej webovej stránky, na ktorú sa vzťahuje smernica o elek-
tronickom obchodovaní, však v tomto štáte nemôže podliehať 
 prísnejším požiadavkám, ako sú požiadavky právnych predpisov 
členského štátu, v ktorom je usadený (17).
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 ― Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Test-Achats z 1. marca 2011 (18) 
stanovil 21. december 2012 za konečný termín, dokedy musia pois-
ťovatelia začať uplatňovať zásadu rovnakého zaobchádzania so 
ženami a s mužmi, pokiaľ ide o výšku poistného a poistného plnenia. 
Doteraz platil mladý opatrný vodič za poistenia vozidla viac len 
z toho dôvodu, že bol muž. na základe rozsudku už poisťovatelia 
nebudú môcť použiť pohlavie ako určujúci faktor pri hodnotení rizika, 
ktorý opodstatňuje rozdielnu výšku poistného pre jednotlivcov. Tento 
rozsudok však nemá vplyv na iné legitímne faktory uplatňované pri 
hodnotení rizika, pričom cena bude toto riziko naďalej zohľadňovať. 
Pohlavie je určujúci faktor pri hodnotení rizika minimálne pri 
troch kategóriách produktov: poistenie motorových vozidiel, životné 
poistenie/anuita a komerčné zdravotné poistenie. Komisia prijala 
22. decembra usmernenia, ktoré sektoru poisťovníctva pomôžu pri 
uplatňovaní jednotných cien pre obe pohlavia. Komisia takto reaguje 
na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, podľa ktorého rôzne 
výšky poistného pre mužov a ženy predstavujú diskrimináciu na 
základe pohlavia.

 � hospodárska súťaž: Všeobecný súd rozhodol, že verejné financovanie 
letiskovej infraštruktúry zamerané na rozvoj hospodárskej činnosti možno 
považovať za štátnu pomoc v zmysle článku 107 ZFEÚ (19). 

 � životné prostredie: Súdny dvor rozhodol, že je spôsobilý vykladať ustano-
venia Aaarhuského dohovoru napriek tomu, že článok 9 ods. 3 uvedeného 
dohovoru nemá žiadny priamy účinok (20).

Európska centrálna banka

na pozadí rastúcich rizík v súvislosti s cenovou stabilitou Rada guvernérov zvýšila 
7. apríla kľúčové úrokové sadzby ECB o 0,25 % a 7. júla 2011 o 0,25 %. Dňa 
3. novembra 2011 a následne 8. decembra 2011 Rada guvernérov znížila úrokové 
sadzby o 0,25 % vzhľadom na to, že riziká negatívneho vývoja v súvislosti 
s ekonomickým výhľadom pre eurozónu sa začali napĺňať, pričom sa očakávalo, 
že miera inflácie v priebehu roku 2012 ďalej klesne pod 2 %.

Nový prezident Európskej 
centrálnej banky Mario 
Draghi a Vitor Constâncio, 
viceprezident, počas prvej 
tlačovej konferencie po 
novembrovom zasadnutí 
Rady guvernérov ECB vo 
Frankfurte.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia v oblasti menovej politiky, ktoré majú za cieľ 
obnovenie dobrého fungovania transmisného mechanizmu menovej politiky, ECB: 

 � so zreteľom na spôsob prideľovania prostriedkov vo svojich operáciách: 

 ― naďalej poskytuje bankovému sektoru dostatočnú likviditu prostredníc-
tvom plného uspokojenia dopytu pri fixnej sadzbe (fixed rate full allotment 
– FRFA) vo všetkých refinančných operáciách (aspoň) do leta roku 2012,
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 � so zreteľom na splatnosť svojich operácií, rozhodla, že:

 ― bude pokračovať vo svojich osobitných refinančných operáciách FRFA so 
splatnosťou jedného udržiavacieho obdobia (aspoň) do leta roku 2012,

 ― v záujme poskytnutia likvidity FRFA uskutoční v auguste 2011 dlhodobejšiu 
refinančnú operáciu (lTRo) so splatnosťou približne šesť mesiacov,

 ― uskutoční tri lTRo, takisto v režime FRFA, jednu so splatnosťou približne 
12 mesiacov, ktorá sa má realizovať v októbri 2011, a ostatné dve so 
splatnosťou 36 mesiacov a s možnosťou predčasného splatenia po uply-
nutí jedného roka, ktoré sa majú realizovať v decembri 2011 a vo februári 
2012;

 � so zreteľom na poskytovanie likvidity v zahraničných menách, rozhodla, že: 

 ― bude pokračovať vo svojich operáciách na poskytovanie likvidity v USD so 
splatnosťou približne jeden týždeň a tri mesiace prostredníctvom koordi-
novaného predĺženia swapových dohôd s Americkou centrálnou bankou 
(Federal Reserve) do 1. februára 2013,

 ― zníži cenu operácií na poskytovanie likvidity v USD o 50 bázických bodov 
(na oIS + 50 bázických bodov),

 ― predĺži swapovú dohodu s Bank of England,

 ― ako opatrenie pre prípad nepredvídaných udalostí zriadi dočasné dvoj-
stranné swapové linky medzi ECB a piatimi ďalšími centrálnymi bankami 
(Kanada, Japonsko, švajčiarsko, Spojené kráľovstvo a USA);

 � rozhodla, že bude aktívne implementovať svoj program pre trh s cennými 
papiermi (SMP), ktorý zvýšila zo 73,5 miliárd EUR na konci roka 2010 na 211 
miliárd k 19. decembru 2011;

 � rozhodla o spustení nového programu nákupu krytých dlhopisov (CBPP2) 
v plánovanom objeme 40 miliárd EUR, ktorého začiatok sa predpokladá 
v novembri 2011 a ukončenie do konca októbra 2012;

 � a rozhodla, že: 

 ― dočasne pozastaví dolaďovacie operácie uskutočňované v posledný deň 
každého udržiavacieho obdobia,

 ― zníži mieru rezerv z 2 % na 1 % a 

 ― zvýši dostupnosť kolaterálu i) znížením ratingového prahu pre určité cenné 
papiere kryté aktívami (ABS) a tým, že ii) ako dočasné riešenie umožní 
národným centrálnym bankám (nCB) akceptovať aj kolaterál v podobe 
dodatočných riadne splácaných úverových pohľadávok (t. j. bankových úverov), 
ktoré spĺňajú špecifické kritériá oprávnenosti.
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Končí sa trichetovo funkčné obdobie 

Mandát pána Tricheta, ktorý trval od 1. novembra 2003 do 31. októbra 2011, 
sa napĺňal v kontexte významných inštitucionálnych zmien, ku ktorým patrilo 
napríklad: i) rozšírenie EÚ z 15 na 27 krajín a rozšírenie eurozóny z 12 na 
17 zúčastnených členských štátov; ii) nadobudnutie platnosti lisabonskej 
zmluvy v roku 2009, v ktorej bola ECB prvýkrát uvedená ako jeden z európskych 
orgánov; iii) vytvorenie nového rámca finančného dohľadu v EÚ a iv) posilnenie 
EÚ a riadenia a správy eurozóny. Pán Trichet takisto aktívne prispieval k cel-
kovým úvahám o mechanizmoch krízového riadenia eurozóny, na ktoré sa 
kládol taký veľký dôraz v posledných rokoch. 

Počas funkčného obdobia pána Tricheta ECB sústavne vykonávala svoj 
 mandát s cieľom zabezpečiť cenovú stabilitu, definovanú ako miera inflácie 
„mierne pod úrovňou 2 %“, pričom priemerná ročná miera inflácie sa za 
prvých 10 rokov existencie eura veľmi tesne približovala k 2 %, a to napriek 
významným inflačným výkyvom v dôsledku značných makroekonomických 
výkyvov v danom období, ako bol napríklad silný nárast cien ropy a komodít 
alebo nedávna finančná kríza. 

Vedenie pána Tricheta sa v tomto krízovom čase ukázalo ako rozhodujúce pri 
riadení zasadnutí Rady guvernérov a prijímaní rozhodnutí, na základe ktorých 
sa od augusta 2007 zaviedlo aj niekoľko neštandardných opatrení v oblasti 
menovej politiky. 

Po ustanovení nového rámca EÚ pre finančný dohľad sa pán Trichet stal 
prvým predsedom Európskeho výboru pre systémové riziká zriadeného 
v decembri 2010, ktorý pôsobí ako nezávislý orgán EÚ zodpovedný za makro-
prudenciálne monitorovanie finančného systému EÚ. Dôležitým faktorom 
ovplyvňujúcim tento výber bola dôveryhodnosť a autorita ECB, ktorá sa pod 
vedením pána Tricheta nepretržite upevňovala.

Za rozhodné vedenie počas finančnej krízy, ktorá v čase ukončenia jeho 
funkčného obdobia v októbri 2011 ešte stále pretrvávala, ako aj za celkový 
prínos k európskej integrácii boli pánovi Trichetovi udelené prestížne ceny, ku 
ktorým napríklad patrí Muž roka (2007), Bankár roka (2008) a Cena Karola 
Veľkého (2011). Pri preberaní Ceny Karola Veľkého v Aachene sa pán Trichet 
vyjadril takto:

„Bolo by v Únii zajtrajška, alebo pozajtrajška, príliš trúfalé uvažovať v hospo-
dárskej oblasti so spoločným trhom, spoločnou menou a spoločnou centrál-
nou bankou o vytvorení ministerstva financií Únie?

nemusí to byť nevyhnutne ministerstvo financií, ktoré spravuje veľký fede-
rálny rozpočet. Ale ministerstvo financií, ktoré má priame právomoci aspoň 
v troch oblastiach: po prvé by malo mať dohľad nad fiškálnou politikou 
a politikou konkurencieschopnosti, ako aj už spomínané priame právomoci 
vo vzťahu ku krajinám nachádzajúcim sa v „druhej fáze“ v rámci eurozóny; 
po druhé by malo mať všetky tradičné právomoci výkonnej moci, pokiaľ ide 
o integrovaný finančný sektor Únie, a to s cieľom prispieť k plnej integrácii 
finančných služieb; a po tretie by malo zastupovať Úniu ako celok v medziná-
rodných finančných inštitúciách“ (21).

Jean-Claude Trichet, 
prezident ECB do 
31. októbra 2011.
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dvor audítorov

Dvor audítorov predložil výročnú správu o plnení rozpočtu za rok 2010 Európ-
skemu parlamentu 15. novembra 2011 a Rade Európskej únie 30. novembra 
2011. 

Výročné zasadnutie Dvora 
audítorov a Výboru pre 

kontrolu rozpočtu 
Európskeho parlamentu 

v Luxemburgu 
20. októbra 2011.

Výročná správa Dvoru audítorov sa, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, týka 
hlavne vierohodnosti vedenia účtov EÚ za rok 2010 a riadnosti príslušných 
operácií. Tento rok zahŕňa aj kapitolu o výsledkoch výdavkov EÚ.

 � Pokiaľ ide o vierohodnosť vedenia účtov EÚ, Dvor audítorov dospel k záveru, že 
účty za rok 2010 verne vyjadrujú finančnú situáciu Európskej únie, výsledky jej 
operácií a jej peňažné toky za daný rok. napriek tomu tu zostáva priestor na 
zlepšenie kvality finančného výkazníctva a príslušných informačných systémov.

 � Pokiaľ ide o riadnosť príjmov a výdavkov, vo vyhlásení Dvora audítorov o viero-
hodnosti za rozpočtový rok 2010 sa rozlišuje medzi príjmami, záväzkami 
a platbami. Podľa stanoviska Dvora audítorov sú príjmy a záväzky, ktoré sú 
podkladom účtov EÚ za rok 2010, zákonné a riadne z každého vecného 
hľadiska. na rozdiel od toho platby, ktoré sú podkladom účtov, ovplyvnila 
mierna vecná chyba s odhadovanou medznou mierou chybovosti 3,7 % 
v prípade výdavkov EÚ ako celku. 

 � V tomto roku Dvor audítorov po prvýkrát predložil výsledky svojho preskú-
mania správ o výkonnosti troch generálnych riaditeľstiev zodpovedných za 
väčšinu výdavkov EÚ. Dvor audítorov odporúčal Komisii, aby sa viac zameria-
vala na výkonnosť vo výročných správach o činnosti – vrátane hospodárnosti 
a účinnosti – a aby stanovila primerané ciele pre posudzovanie pokroku 
v dosahovaní viacročných cieľov. 
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Európsky hospodársky a sociálny výbor

V roku 2011 vydal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EhSV) na svojich 
deviatich plenárnych zasadnutiach 199 stanovísk, z toho 29 stanovísk z vlastnej 
iniciatívy a deväť prieskumných stanovísk. 

Aktívnu úlohu v práci EhSV zohral predseda a členovia Európskej komisie. Pred-
seda Barroso sa v marci zúčastnil na plenárnom zasadnutí EhSV, podpredseda 
šefčovič absolvoval bilaterálne stretnutie s predsedom nilssonom a v decembri si 
vymenil názory s členmi predsedníctva. na každom plenárnom zasadnutí bola 
zaznamenaná účasť aspoň jedného komisára. 

EhSV sa aktívne zapájal do plnenia stratégie Európa 2020 prostredníctvom svojej 
riadiacej skupiny pre stratégiu Európa 2020. Predseda nilsson vykonal početné 
návštevy v hlavných mestách členských štátov s cieľom zmobilizovať vnútro-
štátne hospodárske a sociálne výbory a rôzne siete, aby sa v širšom rozsahu 
zapájali do stratégie Európa 2020. osobitný dôraz sa kládol na účasť na príprave 
národných reformných programov, rozhodujúceho prvku v európskom semestri.

Októbrové plenárne 
zasadnutie Európskeho 
hospodárskeho 
a sociálneho výboru 
v Bruseli.

okrem iných iniciatív v priebehu roka prijal EhSV stanoviská ku každej zo siedmich 
hlavných iniciatív stratégie Európa 2020. Rokoval aj o najdôležitejších politických 
výzvach Únie, ku ktorým patrí modernizovaná spoločná poľnohospodárska politika 
po roku 2013 a budúca politika súdržnosti. Zohral tiež aktívnu úlohu v rokovaniach 
o viacročnom finančnom rámci po roku 2013.

EhSV zastával výraznú úlohu v príprave konferencie Rio+20 (konferencia organi-
zácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji), ktorá sa má konať v roku 
2012. Ide o jednu z priorít predsedu nilssona. 

V priebehu roka pokračovali diskusie o revízii protokolu o spolupráci s Komisiou. 
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výbor regiónov

Výbor regiónov (VR) na svojich šiestich plenárnych zasadnutiach v roku 2011 
predložil 58 stanovísk, z toho štyri stanoviská z vlastnej iniciatívy a tri výhľadové 
stanoviská.

VR zohral významnú úlohu v rokovaniach o budúcnosti spoločnej poľnohospodár-
skej politiky, politiky rybného hospodárstva PRh a politiky súdržnosti a viacroč-
ného finančného rámca na roky 2014 až 2020. VR pokračoval v posudzovaní 
stratégie rastu a zamestnanosti z hľadiska regiónov a miest EÚ prostredníctvom 
platformy na monitorovanie stratégie EÚ 2020. Druhá správa o monitorovaní 
stratégie Európa 2020 bola uverejnená v decembri 2011. V záujme úspešnej 
implementácie stratégie Európa 2020 sa výrazne presadzovala myšlienka územ-
ných dohôd, ktoré by sa uzatvárali dobrovoľne s náležitým zreteľom na inštituci-
onálne usporiadanie členských štátov, a to bez toho, aby došlo k ďalšej byrokra-
tickej záťaži. Táto myšlienka, ktorú podporili predseda Barroso a predseda Van 
Rompuy, sa v priebehu roka ďalej rozvíjala. Premietla sa aj do návrhov Komisie 
týkajúcich sa viacročného finančného rámca.

Júnové plenárne 
zasadnutie Výboru 
regiónov v Bruseli. VR zohral proaktívnu úlohu a prispel k úspechu dohovoru starostov a primátorov 

– formálneho záväzku obecných zastupiteľstiev, ktoré sa ako signatári zaviazali, 
že prekročia rámec cieľov EÚ z hľadiska zníženia emisií Co2 prostredníctvom 
plnenia akčných plánov zameraných na trvalo udržateľnú energiu, a to na základe 
konkrétnych opatrení. 

VR posilnil svoju sieť na kontrolu subsidiarity, ktorá bola vytvorená s cieľom 
umožniť výmenu informácií medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi Európskej 
únie, pokiaľ ide rôzne politické dokumenty a návrhy Komisie. VR prvý raz vo svojej 
histórii schválil správu o subsidiarite za rok 2010.

Podobne ako v prípade EhSV pokračovali v priebehu roka diskusie na inštitucio-
nálnej úrovni o revízii protokolu o spolupráci medzi Komisiou a VR.
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Európsky ombudsman

Vďaka svojej úlohe vymedzenej zmluvami je Komisia orgánom, ktorého sa sťaž-
nosti ombudsmana týkajú v najväčšej miere. V roku 2010 postúpil ombudsman 
65 % sťažností práve Komisii. V roku 2011 Komisia prijala od Európskeho 
ombuds mana 372 nových sťažností a odpovedala na 362 jeho otázok.

Sťažnosti, ktoré predložil ombudsman, sa týkajú niekoľkých oblastí činnosti 
vrátane prístupu k dokumentom, prípadov údajného porušenia právnych predpisov, 
personálnych záležitostí a otázok týkajúcich sa dotácií alebo zmlúv o poskytovaní 
služieb.

Európsky ombudsman 
Nikiforos Diamandouros 
s Dianou Wallisovou, 
poslankyňou Európskeho 
parlamentu, a Viviane 
Redingovou, 
podpredsedníčkou Komisie, 
na konferencii 
„Je Lisabonská zmluva 
prínosom pre občanov?“ 
v marci 2011.

V roku 2011 sa vzťahy medzi Európskym ombudsmanom a Komisiou vyvíjali 
veľmi pozitívne. Posilnili sa politické a administratívne väzby. V tejto súvislosti sa 
15. februára 2011 uskutočnilo stretnutie medzi kolégiom komisárov a ombuds-
manom.

V roku 2011 začal ombudsman implementovať svoju novú stratégiu v záujme 
ďalšieho zlepšovania svojej činnosti, aby lepšie slúžil záujmom európskych 
občanov a aby ďalej rozvíjal vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ 
skutočnú kultúru verejnej služby. V tom istom duchu prejavuje veľký záujem 
o otázky, ktoré súvisia s transparentnosťou, prístupom k dokumentom a porušo-
vaním právnych predpisov Únie. 

decentralizované agentúry

V posudzovanom roku vznikla Agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych 
informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti [Schen-
genský informačný systém (SIS II), vízový informačný systém (VIS) a Eurodac]. 
hlavná operačná úloha bude spočívať v zabezpečení toho, aby tieto systémy 
fungovali 24 hodín denne a sedem dní v týždni. Jej ďalšie povinnosti budú zahŕňať 
prijatie potrebných bezpečnostných opatrení a zaistenie bezpečnosti a integrity 
údajov, ako aj súlad s pravidlami na ochranu údajov. Agentúra bude mať sídlo 
v Talline v Estónsku a jej operačná zložka bude umiestnená v štrasburgu vo 
Francúzsku.

Medziinštitucionálna pracovná skupina pre decentralizované agentúry zriadená 
v roku 2009 s cieľom nájsť zhodu medzi Parlamentom, Radou a Komisiou v tom, 
ako zlepšiť činnosť agentúr, urobila v roku 2011 značný pokrok. Významný pokrok sa 
dosiahol v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa správy a riadenia decentralizovaných 
agentúr, ich financovania, ľudských zdrojov, zodpovednosti a dohľadu nad nimi.
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národné parlamenty

národné parlamenty zostali na popredných miestach medziinštitucionálneho 
programu Komisie aj v roku 2011 a Komisia preukázala svoju odhodlanosť posil-
ňovať dialóg a spoluprácu s národnými parlamentmi. Bol to druhý rok, v ktorom 
Komisia uplatňovala nové ustanovenia lisabonskej zmluvy o národných parla-
mentoch (22), a najmä mechanizmus na kontrolu subsidiarity. Doterajšie skúse-
nosti jasne preukázali, že národné parlamenty sú pripravené prevziať svoju novú 
úlohu a právomoci.

Počet stanovísk prijatých v kontexte politického dialógu, ako aj v rámci mecha-
nizmu na kontrolu subsidiarity sa značne zvyšuje. napriek tomu je počet odôvod-
nených stanovísk – uvádzajúcich, prečo sa národný parlament domnieva, že 
príslušný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity – ešte vždy pomerne nízky 
v porovnaní s celkovým počtom prijatých stanovísk. Prahové hodnoty pre takzvanú 
„žltú a oranžovú kartu“ neboli ešte pri žiadnom návrhu dosiahnuté – v opačnom 
prípade by Komisia musela rozhodnúť, či svoj návrh ponechá, zmení a doplní 
alebo stiahne. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sa veľká väčšina 
stanovísk národných parlamentov zameriava skôr na podstatu návrhov a nelegis-
latívnych dokumentov Komisie ako na aspekty subsidiarity. 

Je však potrebné uviesť, že návrhu o spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb sa dostalo mimoriadnej pozornosti zo strany národ-
ných parlamentov, ktoré predložili 13 odôvodnených stanovísk. ostatné komory 
však považovali tento návrh za zlučiteľný so zásadou subsidiarity. 

V roku 2011 zaslali národné parlamenty spolu 618 stanovísk v kontexte politického 
dialógu a mechanizmu na kontrolu subsidiarity. V porovnaní s predchádzajúcim 
rokom ide o nárast o takmer 60 %. Z týchto stanovísk bolo len 53 odôvodnených 
stanovísk (23). 
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národný parlament Komora
Celkový počet stanovísk 
(prijatých od 1. 1. 2011 

do 30. 11. 2011)

portugalsko assembleia da republica 149

Taliansko Senato della Repubblica 64

česká republika Senát 48

švédsko riksdagen 33

Taliansko Camera dei deputati 29

Rumunsko Senatul 28

Rumunsko Camera deputaţilor 28

Nemecko bundesrat 26

spojené kráľovstvo house of lords 17

bulharsko Narodno Sabranie 11

dánsko folketinget 10

luxembursko Chambre des députés 10

spojené kráľovstvo House of Commons 10

poľsko Sejm 7

Holandsko eerste kamer staten-generaal 6

Nemecko bundestag 5

Rakúsko Nationalrat 4

poľsko Senat 4

česká republika poslanecká sněmovna 4

grécko voulí ton ellínon 3

francúzsko assemblée nationale 3

Rakúsko bundesrat 2

litva Seimas 2

Španielsko
Congreso de los diputados and 

senado (obidve komory)
2

francúzsko sénat 2

Holandsko both Chambers 2

lotyšsko Saeima 2

Slovensko Národná rada 2

fínsko Eduskunta 2

belgicko
Chambre des représentants/ 

kamer van volksvertegenwoordigers
1

Holandsko tweede kamer staten-generaal 1

írsko oireachtas (obidve komory) 1

Cyprus voulí ton antiprosópon 1

belgicko sénat/senaat 1

Malta kamra tad-deputati 1

Estónsko riigikogu 0

maďarsko országgyűlés 0

Slovinsko državni svet 0

Slovinsko državni zbor 0

 spolu 521
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efektívnosť: inteligentná regulácia; 
riadenie kvality právnych predpisov počas 
celého cyklu tvorby politiky; zlepšenie 
implementácie právnych predpisov eú

V rámci svojho programu inteligentnej regulácie Komisia pokračovala 
v zdokonaľovaní spôsobu prípravy politiky a navrhovania právnych pred-
pisov. Komisia zvýšila transparentnosť a zodpovednosť a presadzovala 
tvorbu politiky opierajúcu sa o fakty.

inteligentná regulácia

V nadväznosti na politickú orientáciu na inteligentnú reguláciu sa vykonali tieto 
kroky: 

 � Komisia pokračovala v zjednodušovaní právnych predpisov, pričom predložila 
návrhy, ktoré značne presiahli cieľ 25 % stanovený v akčnom pláne na zníženie 
administratívneho zaťaženia, a to v dostatočnom predstihu, aby Parlament 
a Rada dosiahli tento cieľ v zostávajúcom období programu do konca roka 2012;

 � Komisia predložila konkrétne opatrenia na minimalizáciu regulačného zaťa-
ženia malých podnikov (24). Tie zahŕňajú revíziu existujúcich acquis s cieľom 
oslobodiť najmenšie spoločnosti od regulačného zaťaženia alebo prispôsobiť 
ustanovenia ich potrebám, zlepšiť konzultácie s menšími podnikmi s cieľom 
zistiť nadmerné regulačné zaťaženie a nájsť najlepšie spôsoby jeho odstrá-
nenia a zviesť hodnotiacu tabuľku, ktorá by umožnila posúdiť, či dané ciele 
majú skutočný vplyv na menšie podniky;

 � kontroly vhodnosti – ktoré začali v roku 2010 v oblasti životného prostredia, 
dopravy, zamestnanosti/sociálnej politiky a priemyselnej politiky – sa v roku 
2011 rozšírili na ďalšie oblasti politiky – vrátane zdravotníctva a ochrany 
spotrebiteľa. Komisia dosiahla pokrok v tom, že zabezpečila, aby boli významné 
návrhy nových alebo revidovaných právnych predpisov založené na hodnotení 
už zavedených opatrení;

 � viacročné plánovanie hodnotení Komisie je uvedené na osobitnej webovej 
stránke, aby si členské štáty a zainteresované strany mohli včas pripraviť 
vstupné údaje (25);

 � nové návrhy politiky boli sprevádzané posúdením vplyvu, ktoré analyzuje 
prínosy aj náklady a ktoré sa zameriava na všetky významné hospodárske, 
sociálne a environmentálne vplyvy.

posudzovanie vplyvu

Výbor pre posudzovanie vplyvu – orgán, ktorý zabezpečuje, aby posudzovanie 
vplyvu, ktoré vykonáva Komisia, zodpovedalo kvalitatívnym a procesným 
normám – preskúmal 104 posúdení vplyvu a vydal 138 stanovísk k ich kvalite, 
z toho 35 k opätovne predloženým správam.

V roku 2011 preskúmal výbor aj 43 posúdení vplyvu, ktoré sprevádzali návrhy 
výdavkov jednotlivých odvetví v rámci nasledujúceho viacročného finančného 
rámca a vydal 37 stanovísk ku kvalite týchto posúdení vplyvu (26).

S cieľom zabezpečiť aj naďalej kontrolu vysokej kvality a poskytnúť členom 
výboru viac flexibility pri vykonávaní svojich úloh sa predseda Barroso v novembri 
rozhodol zväčšiť počet členov výboru a rozšíriť spektrum oddelení, z ktorých 
možno týchto členov menovať.
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Skupina nezávislých zainteresovaných strán na vysokej úrovni pre oblasť admi-
nistratívnej záťaže pod vedením Edmunda Stoibera finalizovala v novembri svoju 
správu o osvedčených postupoch pri implementovaní právnych predpisov EÚ 
v členských štátoch najmenej zaťažujúcim spôsobom.

implementácia práva Eú

naďalej sa pracovalo na zlepšovaní spôsobu, akým členské štáty uplatňujú 
právo EÚ:

 � Projekt „EU Pilot“ funguje od apríla 2008 s cieľom poskytovať rýchlejšie 
a lepšie odpovede na otázky, ktoré predkladajú občania alebo podniky, 
a riešenia tých problémov, ktoré vzniknú pri uplatňovaní práva EÚ. Projekt je tiež 
navrhnutý s cieľom zlepšiť komunikáciu a spoluprácu medzi útvarmi Komisie 
a orgánmi členských štátov v oblasti uplatňovania a implementácie práva EÚ.

 � V roku 2008 sa projektu „EU Pilot“ dobrovoľne zúčastnilo 15 členských štátov. 
na základe úspechu projektu sa Komisia rozhodla vyzvať 12 zostávajúcich 
členských štátov, aby sa zapojili. od septembra 2011 sa 25 členských štátov 
zúčastňuje na mechanizme riešenia problémov v rámci projektu „EU Pilot“. 

 � Projekt predstavuje kladný príspevok z hľadiska spolupráce medzi Komisiou 
a zúčastnenými členskými štátmi v tom, že umožňuje rýchlejšie zodpovedanie 
otázok a riešenie problémov občanov, podnikov a záujmov občianskej spoloč-
nosti. od začiatku implementácie tohto projektu bolo približne 80 % odpovedí, 
ktoré poskytli členské štáty, posúdených ako prijateľných (v súlade s právom 
EÚ), čo umožnilo, aby sa spisy uzavreli bez toho, aby bolo potrebné začať 
konanie o porušení predpisov podľa článku 258 ZFEÚ. 

 � Príslušné problémy v spisoch predložených prostredníctvom projektu „EU Pilot“ 
zodpovedajú vo všeobecnosti existujúcej situácii, pokiaľ ide o objem otázok 
a problémov vznikajúcich v rôznych odvetviach práva EÚ – približne 33 % 
spisov sa týkalo problémov v oblasti životného prostredia, 15 % vnútorného 
trhu, 10,5 % daní, 8 % mobility a dopravy a 6 % zdravia a ochrany spotrebiteľa. 
Tieto oblasti politiky predstavujú 64,5 % z celkového počtu spisov v rámci 
projektu „EU Pilot“.

V roku 2011 počet konaní o porušení právnych predpisov, ktoré boli iniciované 
proti členským štátom pre údajné porušenie povinností pri implementácii práva 
EÚ, dosiahol 1 351 (údaj sa týka prvej fázy konania, v ktorej sa zasiela formálna 
výzva v súlade s článkom 258 ZFEÚ). Vyšší počet začatých prešetrovaní bol 
zaznamenaný v oblasti politiky dopravy, vnútorného trhu a služieb a zdravia 
a ochrany spotrebiteľa, čo predstavovalo viac ako 50 % z celkového počtu. 

V priebehu roku 2011 Komisia začala svoje prvé konania podľa článku 260 ods. 
3 ZFEÚ. Tento článok, ktorý vznikol v rámci lisabonskej zmluvy, predstavuje 
výnimku zo všeobecného pravidla, že členským štátom je možné uložiť finančnú 
pokutu len v prípade, že sa v druhom rozsudku Súdneho dvora stanoví, že nevy-
hoveli predchádzajúcemu rozsudku Súdneho dvora. Článok 260 ods. 3 ZFEÚ 
umožňuje, aby sa členským štátom, ktoré netransponovali smernice včas, uložila 
finančná pokuta už vtedy, keď sa Komisia obráti na Súdny dvor po prvý raz. V roku 
2011 bolo iniciovaných deväť takýchto konaní proti piatim členským štátom. 
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účinné hospodárenie

V rámci vnútorného auditu Komisie je vykonávaných približne 300 auditov ročne 
prostredníctvom Útvaru pre vnútorný audit (IAS) a oddelení vnútorného auditu 
(IAC). na základe tejto činnosti vydal vnútorný audítor Komisie v máji 2011 prvý 
raz celkové stanovisko týkajúce sa stavu finančného hospodárenia Komisie za rok 
2010. 

Stanovisko má za cieľ poskytnúť Komisii dodatočnú vierohodnosť potvrdením 
spoľahlivosti kontrolného rámca inštitúcie ako celku. Je to ďalšia úroveň kontrol-
ných mechanizmov v rámci už komplexného procesu auditu v Komisii.

Stanovisko za rok 2010 potvrdzuje, že vnútorný kontrolný rámec Komisie je 
vyspelý a že oddelenia zohľadnili odporúčania auditu a prijali následné opatrenia. 
Potvrdzuje, že odporúčania, ktoré každý rok vydáva Útvar pre vnútorný audit 
a oddelenia vnútorného auditu, sa vykonávajú na úrovni vedenia, v dôsledku čoho 
sa priebežne zlepšuje vnútorná kontrola, správa a riadenie rizika.

Jednou z priorít Komisie je aj zrozumiteľnosť dokumentov. K predkladaniu zrozu-
miteľných právnych predpisov a návrhov politík významne prispieva Generálne 
riaditeľstvo Komisie pre preklad tým, že poskytuje vysoko kvalitné preklady a iné 
jazykové služby vo všetkých úradných jazykoch. Ide predovšetkým o legislatívne 
návrhy týkajúce sa viacročného finančného rámca. Kampaň za zrozumiteľné 
písanie pokračuje už druhý rok. osobitná medziútvarová pracovná skupina pre 
zrozumiteľné písanie predložila viacero odporúčaní na zlepšenie kvality doku-
mentov v Komisii a niektoré z nich sa v súčasnosti implementujú.

transparentnosť inštitúcií

Pokiaľ ide o prístup k dokumentom inštitúcií EÚ, po nadobudnutí platnosti lisa-
bonskej zmluvy bol článok 255 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva 
nahradený článkom 15 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ustanovenia 
zmluvy rozširujú uplatňovanie existujúceho práva každého občana na prístup 
k dokumentom v držbe Parlamentu, Rady a Komisie na všetky inštitúcie, orgány 
a agentúry EÚ. Komisia prijala v marci legislatívny návrh s cieľom uviesť toto 
rozšírené právo do praxe.

V súvislosti so zástupcami záujmových skupín a v snahe zvýšiť transparentnosť 
rozhodovacieho procesu EÚ dosiahli Komisia a Parlament v júni medzi inštitucio-
nálnu dohodu o zriadení spoločného registra transparentnosti, ktorý bude posky-
tovať viac informácií ako kedykoľvek predtým o tých, ktorí sa snažia ovplyvňovať 
európsku politiku. 



175P o S I l ň o V A n I E  Z o D P o V E D n o S T I ,  E F E K T í V n o S T I  A  T R A n S P A R E n T n o S T I  V  E Ú

odkazy na poznámky
(1) http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/

index_en.htm

(2) Rozsudok Súdneho dvora z 10.5.2011 vo veci C-147/08 Römer.

(3) Rozsudok Súdneho dvora z 1.3.2011 vo veci C-236/09 Association Belge 
des Consommateurs Test-Achats a iní.

(4) Rozsudok Súdneho dvora zo 7.4.2011 vo veci C-402/09 Tatu.

(5) Rozsudok Súdneho dvora z 24.11.2011 vo veci C-70/10 Scarlet Extended.

(6) rozsudok Súdneho dvora zo 16.6.2011vo veci C-462/09 Stichting de Thuiskopie.

(7) Rozsudok Súdneho dvora z 30.6.2011 vo veci C-271/10 VEWA.

(8) Rozsudok Súdneho dvora z 12.7.2011 vo veci C-324/09 L‘Oréal a iní.

(9) Stanovisko Súdneho dvora 1/09 z 8.3.2011.

(10) Rozsudok Súdneho dvora z 12.4.2011 vo veci C-235/09 DHL Express France.

(11) Rozsudok Súdneho dvora z 8.2.2011 vo veci C-17/11 RX.

(12) Rozsudok Súdneho dvora z 21.7.2011 vo veci C-506/08 Sweden/MyTravel 
a Komisia.

(13) Rozsudok Všeobecného súdu z 13.1.2011 vo veci T-362/08 IFAW Internatio-
naler Tierschutz-Fonds/Komisia.

(14) Rozsudok Súdneho dvora z 29.3.2011 vo veci C-352/09 ThyssenKrupp 
Nirosta/Komisia.

(15) Rozsudok Súdneho dvora z 15.11.2011 vo veci C-256/11 Dereci a iní.

(16) nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uzná-
vaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES l 12, 
16.1.2001, s. 1). 

(17) rozsudok Súdneho dvora z 25.10.2011 v spojených veciach C-509/09 
a C-161/10 eDate Advertising a iní.

(18) Rozsudok Súdneho dvora z 1.3.2011 vo veci C-236/09 Association Belge 
des Consommateurs Test-Achats a iní.

(19) Rozsudok Všeobecného súdu z 24.3.2011 v spojených veciach T-443/08 
a T-455/08 Freistaat Sachsen a iní/Komisia.

(20) Rozsudok Súdneho dvora z 8.3.2011 vo veci C-240/09 Lesoochranárske 
zoskupenie.

(21) http://www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp110602.en.html

(22) Zmluva o fungovaní Európskej únie – Protokol (č. 1) o úlohe národných parla-
mentov v Európskej únii.

(23) Tabuľka uvádza údaje dostupné k 31.12.2011.

(24) http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/minimizing_
burden_sme_En.pdf

(25) http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/evaluation_plan-
ning_sk.htm

(26) Ďalšie informácie o úlohe a činnostiach Výboru pre posudzovanie vplyvu 
možno nájsť v jeho výročných správach dostupných na: http://ec.europa.eu/
governance/impact/iab/iab_en.htm
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chronológia reaKcie eú  
na Dlhovú Krízu
Ďalej uvedené udalosti patria medzi najvýznamnejšie  
udalosti vo finančnej a v ekonomickej oblasti v roku 2011. 
tieto chronologické údaje nie sú vyčerpávajúce – ďalšie 
významné udalosti sú uvedené v samotnej správe.

v Š E P o B E C n á  s P r á V A  2 0 1 1  -  C h R o n o l ó g i a
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1.
– Svoju činnosť začali tri nové európske orgány: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie 
zamestnancov (EIoPA) – vykonávanie dohľadu nad finančnými aktivitami, pokiaľ ide o banky, trhy 
a poistenie a dôchodky.

12.
– Komisia prijala prvý ročný prieskum rastu, v ktorom sa stanovujú priority hospodárskej politiky  
a začala prvý európsky semester s cieľom užšej koordinácie hospodárskej politiky. 

15.
– Komisia poskytla priaznivé stanovisko k obmedzenej zmene článku 136 ZFEÚ s cieľom umožniť 
vytvorenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS).

marec

11.
– Európska rada: vedúci predstavitelia krajín eurozóny schválili Pakt „Euro Plus“.

máj

17.
– Ministri financií uzatvorili dohodu o finančnej pomoci Portugalsku. 

18.
– na Bruselskom hospodárskom fóre 2011, hlavnej hospodárskej udalosti EÚ, sa diskutovalo  
o novom rámci EÚ v oblasti hospodárskeho riadenia. 

19.
– Pomoc Portugalsku a írsku: finančný balíček pokryje finančné potreby Portugalska do výšky  
78 miliárd EUR. EFSM a európsky nástroj finančnej stability (EnFS), každý poskytnú pomoc do výšky 
26 miliárd EUR, ktorá bude vyplatená v priebehu troch rokov. Ďalšia pomoc do výšky 26 miliárd EUR 
sa poskytne prostredníctvom Medzinárodného menového fondu (MMF). 

26. – 27.
– Vedúci predstavitelia G8 sa dohodli na opatreniach na podporu zotavenia svetového hospodár-
stva. Pripomenuli, že EÚ prijala rozsiahly balíček opatrení s cieľom riešiť krízu štátneho dlhu  
a vykonávanie prísnej fiškálnej konsolidácie spolu so štrukturálnymi reformami na podporu rastu  
je naďalej prioritou.

v Š E P o B E C n á  s P r á V A  2 0 1 1  -  C h R o n o l ó g i a



jún

24.
– Európska rada v rámci európskeho semestra prijala odporúčania pre jednotlivé krajiny založené 
na návrhoch Komisie. Členské štáty pri zostavovaní svojich rozpočtov na ďalší rok zohľadnia 
usmernenia, ktoré dostali.

júl

11.
– Ministri financií eurozóny podpísali Zmluvu o založení EMS, čím ju pripravili na ratifikáciu zmluv-
nými krajinami. 

21.
– Vedúci európski predstavitelia sa dohodli na dodatočnom programe finančnej pomoci pre Grécko 
vrátane dobrovoľného príspevku súkromného sektora. Dosiahla sa aj dohoda na zvýšenie pružnosti 
a účinnosti EnFS a EMS, zníženie úrokových sadzieb EnFS a predĺženie splatnosti. EnFS a EMS budú 
mať k dispozícii nové nástroje, ktoré im umožnia konať v preventívnych programoch, na rekapitali-
záciu finančných inštitúcií a na intervencie na primárnom i sekundárnom trhu. 

september

28.
– hospodárske riadenie v EÚ: Európsky parlament dal konečný súhlas a hlasoval za prijatie balíčka 
šiestich nových legislatívnych návrhov (tzv. „six-pack“). na základe návrhu Komisie z 29. septembra 
2010 tieto opatrenia posilňujú Pakt o stabilite a raste, prehlbujú fiškálnu koordináciu, zlepšujú  
a harmonizujú rámce vnútroštátnych rozpočtov a pomáhajú v prevencii a korekcii nesúladu v ma- 
kroekonomike a konkurencieschopnosti. 

oKtóber

4.
– hospodárske riadenie v EÚ: ministri financií EÚ schválili balíček legislatívnych návrhov, ktoré 
nadobudnú účinnosť do konca roku 2011. 

23. a 26.
– Samit Európskej rady a eurozóny: vedúci predstavitelia eurozóny súhlasia so zvýšením zdrojov 
pre EnFS a posilnením bankového sektora prostredníctvom záruk s cieľom pomôcť bankám v prí-
stupe k strednodobému financovaniu. Banky budú potrebovať aj zvýšenie svojho pomeru kapitálu 
na 9 % do júna 2012. na základe plánu pre stabilitu a rast Komisie sa dosiahla dohoda o 10 
opatreniach na zlepšenie hospodárskej a fiškálnej koordinácie a dohľadu nad eurozónou. Vedúci 
európski predstavitelia súhlasili s novým programom finančnej pomoci EÚ – MMF vo výške do 100 
mld. EUR pre Grécko vrátane vyššieho dobrovoľného príspevku súkromného sektora v porovnaní  
s dohodou z 21. júla. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby do roku 2020 pomer dlhu Grécka klesol na  
120 % hDP. Páni Van Rompuy, Barroso a Juncker dostali mandát na navrhnutie opatrení na posil-
nenie hospodárskej únie. Správa Európskej rade by mala byť predstavená v marci 2012.



november

3. – 4.
– Vedúci predstavitelia G20 sa dohodli na koordinácii svojich politík na oživenie rastu, vytvorenie 
pracovných miest a zabezpečenie finančnej stability. S cieľom zaistiť, aby bol medzinárodný menový 
systém stabilnejší a odolnejší, naplánovali sa dodatočné zdroje pre MMF. Komisia informovala  
o svojich návrhoch týkajúcich sa dane z finančných transakcií. Diskutovalo sa o dani z finančných 
transakcií a bol predstavený návrh Komisie za EÚ.

8.
– hospodárske riadenie v EÚ: Rada prijala balíček legislatívnych návrhov. Ako súčasť prijatého 
balíčka, ministri financií EÚ sa dohodli na zozname vonkajších a vnútorných ukazovateľov, ktorý sa 
použije na dohľad nad makroekonomickou nerovnováhou. Tvorí základ nového mechanizmu varo-
vania, ktorý Komisia zavádza. Ministri prijali aj smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica  
o finančnom konglomeráte, s cieľom odstrániť medzery a zabezpečiť primeraný dodatočný dohľad 
nad finančnými subjektmi v konglomeráte. 

11.
– Podľa hospodárskej prognózy EÚ sa hospodársky rast v EÚ zastavil. 

23.
– Komisia navrhla dve nariadenia podľa článku 136 Zmluvy v záujme ďalšieho posilnenia hospo-
dárskeho a rozpočtového dohľadu a koordinácie. Predseda Barroso tiež predstavil priority hospo-
dárskej politiky v ročnom prieskume rastu 2012 a konzultačný dokument týkajúci sa stabilizačných 
eurodlhopisov. 

December

9.
– Európska rada súhlasila s ďalším posilnením hospodárskej únie prostredníctvom „fiškálnej 
dohody“ medzi členskými štátmi eurozóny na začlenenie fiškálnych pravidiel a automatického 
korekčného mechanizmu do ich vnútroštátnych právnych systémov. niekoľko ďalších členských 
štátov, okrem Spojeného kráľovstva, naznačilo svoju ochotu byť jej súčasťou, avšak po konzultácii 
so svojimi parlamentmi. okrem toho sa dosiahla dohoda o posunutí ESM do polovice roku 2012. EÚ 
tiež plánuje urýchlené návrhy Komisie určené na podporu rastu a zamestnanosti a vykonávanie 
opatrení, na vnútroštátnej, ako aj európskej úrovni, s cieľom podporiť zamestnanosť, najmä najzra-
niteľnejších skupín, ako sú mladí ľudia a nezamestnaní. 

13.
– hospodárske riadenie v EÚ: balíček legislatívnych návrhov nadobudol účinnosť.
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