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Počas celého roka, v ktorom sa tak európska, ako aj svetová politická scéna 
zmenili oveľa viac, než si mnohí dokázali predstaviť, zostala EÚ pre svojich 
občanov zdrojom odolnosti, stability a dynamiky. Pozornosť sa zamerala na 
oblasti, ktoré majú pre Európanov najväčší význam a zmysel, a preto bolo 
možné bez straty drahocenného času riešiť najnaliehavejšie problémy EÚ.

Tento pokrok bolo možné dosiahnuť aj vďaka tomu, že sa v EÚ obnovil zmysel 
pre spolupatričnosť a obetavosť. Septembrové bratislavské vyhlásenie 
a bratislavský plán sa stali vyjadrením dohody všetkých prítomných 27 
členských štátov na pozitívnom programe spoločných opatrení, ktoré som 
predstavil vo svojom prejave o stave Únie. Tento okamih, ktorý prišiel len tri 
mesiace po referende o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, bol pre členov 
EÚ dôležitou príležitosťou zísť sa a uprieť pohľad do budúcnosti. Európsky 
parlament, Rada a Komisia využili tento impulz a po prvý raz v histórii sa 
dohodli na spoločnom vyhlásení o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017, 
ktoré tieto tri inštitúcie EÚ podpísali v decembri.

Len ak vyvinieme spoločné úsilie, dokážeme zvládnuť naše spoločné problémy 
a vybudovať Európsku úniu, ktorá poskytuje ochranu, ktorá zachováva 
európsky spôsob života, ktorá zaisťuje práva svojich občanov, ktorá sa dokáže 
brániť navonok i dovnútra a ktorá vie prevziať zodpovednosť.

Počas minulého roka sme na ceste k tomuto cieľu dosiahli pokrok, musíme 
však urobiť ešte oveľa viac. Nezamestnanosť v EÚ je v súčasnosti na najnižšej 
úrovni od roku 2009. Nezamestnanosť mladých ľudí sa len za posledný rok 

Predslov

Predseda Európskej komisie Jean-
Claude Juncker prednáša v Európskom 
parlamente svoju správu o stave Únie 
za rok 2016, Štrasburg (Francúzsko) 
14. septembra 2016.
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Predslov 7

znížila o desať percent, stále však zostáva príliš vysoká, a to najmä v tých 
častiach EÚ, kde si oživenie žiada viac času.

Práve z tohto dôvodu sa v roku 2016 Komisia zaviazala, že posilní systém 
záruky pre mladých ľudí, ktorý už pomohol deviatim miliónom mladých 
ľudí prijať ponuku zamestnania, vzdelávania či odbornej prípravy. S cieľom 
posilniť tento vývoj Komisia navrhla zvýšiť finančné prostriedky pre 
iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí o dve miliardy eur. 
Vďaka nim bude možné do roku 2020 podporiť o jeden milión mladých 
ľudí viac.

Pokiaľ ide o mladých ľudí v EÚ, teda o našu budúcnosť, musíme do nich 
investovať viac než len peniaze. Spomedzi iniciatív, ktoré odštartovali 
v roku 2016, mi obzvlášť prirástla k srdcu jedna – európsky zbor solidarity. 
Tento zbor umožní mladým ľuďom dobrovoľne sa podieľať na solidárnych 
činnostiach v celej EÚ, a tak pomáhať tým najzraniteľnejším osobám, 
rozvíjať nové zručnosti a nadväzovať nové kontakty. Ide o investíciu 
do našej budúcnosti. Činnosť zboru bola odštartovaná len začiatkom 
decembra, no už na jeho konci bolo zaregistrovaných viac ako 18 000 
mladých Európanov. To znamená, že sme v dobrých rukách!

Musíme týchto mladých ľudí podporiť, a to tak, že sa postaráme o to, aby 
naše hospodárstvo pracovalo pre nich. To je dôvod, prečo som v septembri 
oznámil rozsiahle navýšenie Európskeho fondu pre strategické investície, 
ktoré Európska rada v decembri schválila.

Čísla hovoria samy za seba: na investície sa vo všetkých 28 členských 
štátoch už podarilo uvoľniť 164 miliárd EUR a na infraštruktúrne projekty 
sa vyčlenili finančné prostriedky vo výške 22,4 miliardy EUR.

Ide zároveň o investície, ktoré nám pomôžu udržať krok s digitalizáciou 
nášho hospodárstva a našej spoločnosti. Preto Komisia v roku 2016 
navrhla reformu telekomunikačných trhov EÚ. Ak budeme investovať do 
nových sietí a služieb, vytvoríme v nadchádzajúcom desaťročí najmenej 
1,3 milióna nových pracovných miest.

Solídny pokrok sme v roku 2016 dosiahli aj v oblasti migrácie. EÚ 
teraz disponuje komplexnou stratégiou na záchranu ľudských životov, 
zabezpečenie našich hraníc a aj na to, aby sme sa dokázali postarať 
o tých, ktorí hľadajú azyl na našich brehoch. V rekordnom čase sme zriadili 
európsku pohraničnú a pobrežnú stráž. V spolupráci s Tureckom sme sa 
usilovali dostať do praxe vyhlásenie EÚ a Turecka, aby sme pomohli rozbiť 
obchodný model prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi a mohli ponúknuť 
bezpečné a legálne cesty do EÚ pre tých, ktorí potrebujú našu ochranu. 
V spolupráci s našimi africkými priateľmi sa v rámci nových partnerstiev 
v oblasti migrácie usilujeme riešiť základné príčiny nelegálnej migrácie. 
Zároveň reformujeme našu azylovú politiku s cieľom zaviesť skutočne 
spoločný európsky azylový systém.

EÚ, ktorá chráni, je EÚ, ktorá bráni a zaisťuje práva svojich občanov, a to 
tak doma, ako aj v zahraničí. Ani v uplynulom roku sa Únia neprestala 
zasadzovať za svoje hodnoty otvorenosti, slobody, tolerancie a solidarity. 
To od nás zvyšok sveta ako od pozitívnej globálnej sily očakáva. V roku 
2016 sme naďalej upevňovali väzby s našimi partnermi a nové obchodné 
partnerstvo s Kanadou je výrazom nášho odhodlania usilovať sa spolu 
s partnermi rovnakého zmýšľania o vytváranie príležitostí v EÚ i mimo nej.

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version



8 EÚ V ROKU 2016

Barbarské teroristické útoky, ku ktorým na našej pôde došlo v minulom roku, 
nám pripomenuli, za čo vlastne bojujeme – za európsky spôsob života. Zoči-
voči tomu najhoršiemu, čo v človeku existuje, musíme zostať verní svojim 
hodnotám a sami sebe. Ide o obranu presvedčení, na ktorých stojí naša 
spoločnosť: demokracie, otvorenosti, tolerancie a rozmanitosti. A zároveň 
o obranu nás samých pred tými, ktorí nám chcú ublížiť.

Preto je pre nás bezpečnosť najvyššou prioritou. Teroristom a zahraničným 
bojovníkom hrozia v celej EÚ prísne tresty, zasiahli sme proti používaniu 
strelných zbraní a financovaniu terorizmu, spolupracujeme s internetovými 
spoločnosťami v úsilí odstrániť teroristickú propagandu z internetu a bojujeme 
proti radikalizácii na školách a vo väzniciach v EÚ. Budeme chrániť aj naše 
hranice: Komisia navrhla, aby sa v prípade všetkých osôb, ktoré vstúpia na 
územie EÚ na účely krátkodobého pobytu, viedol záznam o tom, kedy a kde 
na toto územie vstúpili a kedy a kde ho opustili.

Aby sme však toto všetko dokázali, potrebujeme zachovať spolupatričnosť, 
ktorú 27 členských štátov EÚ spolu s jej inštitúciami prejavilo v roku 2016.

Našou ambíciou ako Európskej únie nesmie byť iba prispôsobovať sa 
meniacemu svetu, ale ho aj formovať. Naším cieľom nie je len chrániť to, čo 
máme dnes, ale budovať lepšiu spoločnosť pre zajtrajšok.

Naše deti si zaslúžia takú Európu, ktorá zachová ich spôsob života. Európu, 
ktorá zaistí ich práva a bude ich brániť. Európu, ktorá ochraňuje. Je načase, 
aby sme my všetci – inštitúcie, vlády aj občania – prevzali zodpovednosť za 
vytvorenie takejto Európy. Spoločne.

Jean-Claude Juncker
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KAPITOLA 1

Nový impulz 
pre zamestnanosť, rast 
a investície

„Ako predseda Komisie za svoju 
prvú prioritu považujem posilniť 
konkurencieschopnosť Európy 
a stimulovať investície v záujme 
vytvárania pracovných miest.“

Jean-Claude Juncker, politické 
usmernenia, 15. júla 2014

Od celosvetovej hospodárskej 
a finančnej krízy trpí Európska 
únia nízkou mierou investícií. 
Na to, aby sa EÚ vydala 
po ceste k hospodárskemu 
oživeniu, je potrebné spoločné 
a koordinované úsilie na úrovni 
Únie. Podpora zamestnanosti 
a rastu bola pre EÚ v roku 
2016 najvyššou prioritou, pri 
ktorej plnení sa nadväzovalo 
na výsledky dosiahnuté 
v predchádzajúcom roku.

V rámci Investičného plánu 
pre Európu sa v celej EÚ 
v roku 2016 podarilo uvoľniť 
nové investície vo výške 
viac ako 163 miliárd EUR. 
Úspech plánu viedol k tomu, 
že v septembri predseda 
Európskej komisie Jean-Claude 
Juncker oznámil zvýšenie 
pôvodného cieľa plánu na 
úrovni 315 miliárd EUR nových 
investícií do roku 2020 na 
najmenej 500 miliárd EUR 
a neskôr do roku 2022 na 

630 miliárd EUR. Európska 
rada na svojom decembrovom 
zasadnutí podporila návrh 
na predĺženie pôsobenia 
Európskeho fondu pre 
strategické investície. 
Komisia takisto navrhla nový 
európsky vonkajší investičný 
plán s cieľom podnietiť 
investície v Afrike a krajinách 
susediacich s EÚ, aby sa 
posilnili partnerstvá EÚ a aby 
sa dopomohlo k dosiahnutiu 
cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja.

Komisia zároveň 
zjednodušila postup na 
zisťovanie a posudzovanie 
makroekonomických 
nerovnováh a v rámci 
európskeho semestra (ktorý 
je cyklom koordinácie 
hospodárskych politík EÚ) sa 
vo väčšej miere sústredila 
na zamestnanosť a sociálne 
otázky. Takisto navrhla nový 
súbor odporúčaní týkajúcich 

sa štrukturálnych reforiem, 
v ktorom vo väčšej miere 
zdôraznila politiky podporujúce 
rast, ako sú výskum a inovácie.

Oživovanie hospodárstva 
EÚ malo počas celého 
roka podporu vo forme 
politík v oblastiach, ako 
sú výskum a inovácia, 
regionálna politika, doprava, 
zamestnanosť, životné 
prostredie, poľnohospodárstvo 
a rybárstvo. Otvorenie nového 
Európskeho centra investičného 
poradenstva a pokračovanie 
úspešného programu EÚ 
pre malé a stredné podniky, 
ako aj zvýšenie objemu 
finančných prostriedkov 
v rámci investičného plánu 
boli výrazom osobitného 
dôrazu, ktorý sa kládol na to, 
aby malé podniky mali lepší 
prístup k finančnej a technickej 
podpore.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen 
odpovedá na otázky novinárov 

o pokroku, ktorý sa dosiahol pri realizácii 
Investičného plánu pre Európu, Brusel 

1. júna 2016.
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10 EÚ V ROKU 2016

Investičný plán pre Európu

Komisia spolu s Európskou investičnou bankou v roku 2015 vypracovala a začala realizovať Investičný 
plán pre Európu. Bol vytvorený Európsky fond pre strategické investície, do ktorého boli vložené 
finančné prostriedky EÚ v počiatočnom objeme 21 miliárd EUR.

Aj v roku 2016 fond pokračoval v nastúpenej ceste k cieľu uvoľniť do reálnej ekonomiky do polovice roka 
2018 minimálne 315 miliárd EUR dodatočných investícií. Bol aktívny vo všetkých 28 členských štátoch 
a očakávalo sa, že k decembru 2016 podnieti investície v celkovej výške takmer 164 miliárd EUR.

Do konca roka 2016 sa v rámci fondu schválilo 175 projektov infraštruktúry, na ktoré sa použili 
finančné prostriedky vo výške 22,4 miliardy EUR. Okrem toho sa pre menšie spoločnosti schválilo 
247 dohôd o financovaní v hodnote 8,2 miliardy EUR. Tieto dohody mali byť prínosom pre takmer 
385 000 malých podnikov.

Prezident Európskej investičnej banky 
Werner Hoyer hovorí k Bruselskému 
hospodárskemu fóru 2016, 
Brusel 9. júna 2016.

422 schválených 
transakcií 
v 28 členských 
štátoch EÚ 
k decembru 2016

Životné prostredie 
a efektívne využívanie 

zdrojov 4 %

Doprava
8 %

Digitálne 
projekty

10 %

Energetika 22 %

Výskum, vývoj 
a inovácie 21 %

Sociálna infraštruktúra 4 %

Menšie podniky 31 %

EURÓPSKY FOND PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE  
– INVESTÍCIE PODĽA ODVETVÍ
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Vzhľadom na úspech investičného plánu Komisia v septembri navrhla predĺženie jeho trvania 
a navýšenie finančných prostriedkov s cieľom dosiahnuť do roku 2020 investície v objeme aspoň 
500 miliárd EUR. V decembri 2016 Európska rada tento návrh schválila.

EÚ posilňuje sociálny rozmer fondu v oblastiach mikrofinancovania a sociálneho podnikania. Očakáva 
sa, že celková výška podpory smerujúcej do týchto oblastí sa v rámci programu v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej inovácie zvýši zo 193 mil. EUR približne na jednu miliardu EUR a že sa získajú dodatočné 
investície vo výške okolo troch miliárd EUR. Boli podpísané dohody s viac ako 100 poskytovateľmi 
mikrofinancovania na podporu viac než 100 000 mikropodnikateľov v členských štátoch EÚ.

Pomoc malým a stredným podnikom

Pomoc pre malé podniky pochádza z mnohých rôznych zdrojov.

Vzhľadom na úspech Európskeho fondu pre strategické investície bola suma vyčlenená v jeho rámci 
pre malé podniky v júli 2016 zvýšená o ďalších 500 miliónov EUR.

Okrem investičného plánu sa v rokoch 2014 až 2020 realizuje aj program COSME, teda program 
EÚ pre malé a stredné podniky, s rozpočtom vo výške 2,3 miliardy EUR, ktorý je určený na podporu 
zakladania podnikov a ich rastu. Uľahčuje spoločnostiam prístup na trhy, vytvára priaznivé 
podnikateľské prostredie a podporuje podnikanie. V strednodobom preskúmaní rozpočtu sa navrhlo 
zvýšenie rozpočtu na finančné nástroje o 200 miliónov EUR.

Ďalších 45 miliónov EUR bolo v roku 2016 použitých na pomoc malým a stredným podnikom pri 
hľadaní obchodných partnerov, pri pochopení právnych predpisov EÚ a získavaní prístupu k financovaniu 
EÚ prostredníctvom siete Enterprise Europe Network. 625 účastníckych organizácií poskytlo služby 
približne 450 000 podnikom vo všetkých regiónoch EÚ a 35 nečlenských krajinách.

V novembri Komisia prijala iniciatívu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky, aby inovatívnym 
podnikateľom, ktorých je v EÚ mnoho, poskytla príležitosť stať sa svetovými lídrami. Iniciatíva spája 
všetky možnosti, ktoré už EÚ poskytuje, a obohacuje ich o nový dôraz na investície rizikového kapitálu, 
konkurzné právo, zdaňovanie a duševné vlastníctvo.

Investičný plán sa stáva súčasťou reálnej 
ekonomiky.
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12 EÚ V ROKU 2016

Oživenie hospodárstva EÚ

Vytváranie pracovných miest a rast sa počas celého roka opierali o politiky v mnohých oblastiach, 
ku ktorým patria oblasti regionálnej politiky, výskumu a inovácií, dopravy, poľnohospodárstva, 
zamestnanosti a vzdelávania.

Regionálna politika

Pokračovalo vynakladanie investícií do prioritných oblastí Únie z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov s rozpočtom na obdobie rokov 2014 až 2020 vo výške 454 miliárd EUR. 
Regionálna politika je kľúčovým pilierom agendy EÚ pre zamestnanosť a rast, pretože tu dochádza 
k strategickým investíciám do kľúčových oblastí podieľajúcich sa na tvorbe rastu.

V rokoch 2014 až 2020 sa z fondov investuje 121 miliárd EUR do výskumu a inovácií, digitálnych 
technológií a do podpory pre malé podniky v celej EÚ.

Start        UP

€

€

Rozširujúce sa podniky v EÚ sú síce majstrami vo vytváraní 
pracovných miest, len 3 % začínajúcich podnikov 

však prejdú to tejto fázy podnikania

Vytvorením správnych podmienok môžeme 
prispieť k tomu, že sa zvýši počet 
rozširujúcich sa podnikov, a tým aj 
počet pracovných miest a prosperita

Komisia sa usiluje:

vytvoriť nové príležitostiodstrániť regulačné prekážkyzlepšiť prístup k finančným 
prostriedkom

INICIATÍVA PRE ZAČÍNAJÚCE A ROZŠIRUJÚCE SA PODNIKY

Komisárka Corina Crețu na 
návšteve v Smart City Experience 
Lab, Amsterdam (Holandsko) 
22. apríla 2016.
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Priamu podporu z fondov dostanú dva milióny podnikov a začínajúcich podnikov, čím sa posilní ich 
konkurencieschopnosť a zvýšia ich kapacity v oblasti výskumu a inovácií.

EÚ v roku 2016 zjednodušila prístup k fondom pre malé podniky a mestá. Zároveň sa zintenzívnilo 
využívanie finančných nástrojov a zvýšil sa počet možných kombinácií s ostatnými fondmi EÚ, najmä 
s Európskym fondom pre strategické investície.

V septembri bolo uverejnené hodnotenie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu za 
obdobie rokov 2007 – 2013. Medzi najdôležitejšie úspechy patrí prírastok hrubého domáceho produktu vo 
výške 2,74 EUR na každé jedno euro investované v rámci politiky súdržnosti, vytvorenie viac ako jedného 
milióna pracovných miest a vybudovanie 5 000 km nových ciest a 1 000 km nových železničných tratí.

Výskum a inovácie

Horizont 2020 je historicky najväčší program EÚ v oblasti výskumu a inovácií, ktorý na obdobie rokov 
2014 – 2020 združuje finančné prostriedky vo výške 77 miliárd EUR. Podporuje výskum na svetovej 
úrovni, prispieva k dosahovaniu vedúceho postavenia priemyslu EÚ a jeho cieľom je nájsť riešenia na 
spoločenské výzvy v oblastiach, ako je zmena klímy, energetika, zdravie a bezpečnosť.

Doplnkom programu Horizont 2020 bol aj naďalej Európsky fond pre strategické investície, a to najmä 
vďaka tomu, že poskytoval podporu pre inovatívne malé a stredné podniky. Fond pomohol uspokojiť 
mimoriadny dopyt po podpore z iniciatívy Innovfin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov, ktorú 
Komisia spustila v rámci programu Horizont 2020 spoločne s Európskou investičnou bankou.

Politika EÚ v oblasti výskumu a inovácií sa sústredila na tieto tri strategické ciele: otvorené inovácie, 
otvorená veda a otvorenosť svetu. Boli realizované prostredníctvom iniciatív na týchto troch úrovniach: 
posilnenie uznania výskumu a inovácií ako kľúčovej hybnej sily hospodárskeho rastu a tvorby pracovných 
miest (najmä prostredníctvom európskeho semestra a nástroja na podporu politík v rámci programu 
Horizont 2020), zlepšenie rámcových podmienok pre výskum a inovácie a pokračovanie strategického 
plánovania v rámci programu Horizont 2020. Medzi nové iniciatívy patril pilotný projekt dohôd o inováciách, 
ktorý bol spustený v roku 2016 s cieľom odstraňovať prekážky pre inovácie a poskytnúť impulz rozvoju 
obehového hospodárstva, a takisto aj európsky cloud pre otvorenú vedu. Začali sa prípravné práce na 
dlhodobých opatreniach zameraných na zlepšenie prostredia pre inovácie v EÚ, medzi ktoré patrí aj 
výzva na predkladanie nápadov v súvislosti s prípadným zriadením Európskej rady pre inováciu.

Priestor pre inovácie a investície

V októbri 2016 Komisia uverejnila Stratégiu pre Európu v oblasti kozmického priestoru. Jej cieľom 
je maximalizovať výhody vyplývajúce z programov Európskej únie v oblasti kozmického priestoru 
pre spoločnosť a uvoľniť potenciál tohto odvetvia na posilnenie inovácií, tvorby pracovných miest 
a rastu v hospodárstve EÚ. Pomôže kozmickému priemyslu EÚ udržať si postavenie svetového lídra. 
V stratégii sa takisto potvrdil význam tohto odvetvia pre bezpečnosť EÚ a pri posilňovaní jej úlohy ako 
globálneho aktéra.

Rozpočet zameraný na výsledky v oblasti 
výskumu a inovácií.
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14 EÚ V ROKU 2016

Program Galileo je iniciatívou EÚ, ktorej účelom je vytvoriť špičkový globálny satelitný navigačný 
systém a ktorá v roku 2016 dospela k významnému míľniku, keď európska nosná raketa Ariane 5 
úspešne vyniesla na obežnú dráhu ďalšie štyri satelity. V decembri 2016 bolo oznámené spustenie 
počiatočných služieb – navigácie, pátracej a záchrannej služby, ako aj verejnej regulovanej služby.

Udržateľný rast

V roku 2016 dosiahla EÚ ďalší pokrok, pokiaľ ide o balík predpisov o obehovom hospodárstve, ktorý 
bol navrhnutý v roku 2015. Mnohé prírodné zdroje sú obmedzené, pričom EÚ je čistým dovozcom 
mnohých surovín. V záujme zabezpečenia udržateľného rastu musí využívať zdroje inteligentnejším, 
udržateľnejším spôsobom. Predchádzanie vzniku odpadu, optimálnejšia konštrukcia výrobkov, 
recyklácia, opätovné používanie a podobné opatrenia by mohli pre podniky v EÚ priniesť čisté úspory 
vo výške 600 miliárd EUR a zároveň znížiť celkové ročné emisie skleníkových plynov o 2 – 4 %.

V marci Komisia navrhla nariadenie, ktoré povedie k vytvoreniu vnútorného trhu s hnojivami 
z druhotných surovín, a tým premení problémy odpadového hospodárstva na hospodárske príležitosti. 
Vďaka recyklácii biologického odpadu na hnojivá vyrobené z ekologických surovín by tak mohlo 
vzniknúť približne 120 000 pracovných miest.

V novembri Komisia ako súčasť balíka Čistá energia pre všetkých Európanov prijala pracovný plán 
pre ekodizajn na roky 2016 – 2019. Plán pomôže pri stanovovaní požiadaviek na výrobky, ktoré sú 
relevantné pre obehové hospodárstvo a vďaka ktorým sa zvýši trvanlivosť výrobkov a zjednodušia ich 
opravy, opätovné použitie a recyklácia.

Ochrana európskych morí

Odvetvie rybolovu EÚ je štvrté najväčšie na svete a ročne dodáva približne 6,4 milióna ton rýb. 
V odvetví rybolovu a spracovania rýb je zamestnaných viac ako 350 000 osôb. Udržateľné využívanie 
zdrojov európskych oceánov je jadrom rybárskej a námornej politiky Európskej únie. V novembri 2016 
Komisia uverejnila návrhy na zlepšenie medzinárodnej správy oceánov. Uvádza sa v nich, ako by EÚ 
mohla prispieť k dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tým, že sa zabezpečí, 
aby svetové oceány boli riadené rozumnejšie. V apríli 2016 komisár Karmenu Vella odštartoval 
iniciatívu MedFish4Ever, v rámci ktorej sa upozorňuje na kritický stav populácií rýb v Stredozemnom 
mori, kde viac ako 90 % posúdených populácií v súčasnosti trpí nadmerným výlovom.

Prepájanie Európy

S cieľom prispieť k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy predložila Komisia v júni zoznam 195 
dopravných projektov, ktoré majú získať 6,7 miliardy EUR z finančných prostriedkov EÚ v rámci 
Nástroja na prepájanie Európy. Očakáva sa, že táto investícia do roku 2030 vytvorí až 100 000 
pracovných miest.

Komisár Karmenu Vella pri 
spustení iniciatívy MedFish4Ever, 
Brusel 27. apríla 2016.
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Vybrané projekty sa budú realizovať najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti. Medzi 
príjemcami sú iniciatívy ako obnova železničného úseku Brasov – Sighisoara v Rumunsku, železničné 
spojenie Aveiro – Vilar Formoso v Portugalsku, rozvoj železničnej trate so štandardným rozchodom 
koľají v koridore Severné more – Baltské more a realizácia programu zavádzania výskumu manažmentu 
letovej prevádzky jednotného európskeho neba. V októbri 2016 Komisia otvorila tretie kolo výziev na 
predkladanie návrhov v rámci Nástroja na prepájanie Európy pre dopravu a uvoľnila 1,9 miliardy EUR 
na financovanie kľúčových projektov v oblasti dopravy.

Zamestnanosť a rast vďaka poľnohospodárstvu

Poľnohospodárstvo v Európskej únii dodáva množstvo kvalitných potravinových výrobkov 
a environmentálnych verejných statkov pre občanov a prispieva ku kultúrnej a spoločenskej štruktúre 
vidieckych oblastí. Agropotravinársky sektor tvorí v EÚ takmer 44 miliónov pracovných miest, pričom 
hodnota vývozu agropotravinárskych produktov z EÚ prekračuje 120 miliárd EUR ročne.

Spoločná poľnohospodárska politika má na podporu tohto úsilia vyčlenený ročný rozpočet vo výške 
približne 59 miliárd EUR, z ktorého sa vynakladajú prostriedky na podporu príjmov poľnohospodárskych 
podnikov, pre poľnohospodárov, aby mohli zabezpečovať environmentálne prínosy, a na iné činnosti 
s cieľom posilniť konkurencieschopnosť tohto odvetvia, efektívne využívanie zdrojov a život vo 
vidieckych oblastiach.

Komisárka Violeta Bulc sa zúčastňuje 
na predvádzaní autonómnych 
vozidiel na výstave Innovation 
Expo, Amsterdam (Holandsko) 
14. apríla 2016.

Predseda Európskej komisie Jean-
Claude Juncker (v strede) sa stretáva 
s delegáciou výrobcov mlieka, St. Vith 
(Belgicko) 15. novembra 2016.
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Ročné priame platby poľnohospodárom predstavujú základnú ochranu príjmov poľnohospodárskych 
podnikov proti špecifickým otrasom, ktorým je poľnohospodárstvo vystavené.

V marci 2016 Komisia aktivovala mimoriadne opatrenia na posilnenie postavenia chovateľov 
hospodárskych zvierat. V júli oznámila balík opatrení v hodnote 500 miliónov EUR s cieľom znížiť 
produkciu mlieka a podporiť výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších odvetviach chovu 
hospodárskych zvierat. Ďalšia pomoc bola sprístupnená pre odvetvie ovocia a zeleniny, ktoré bolo 
zasiahnuté ruským zákazom dovozu.

V januári Komisia zriadila osobitnú skupinu pre poľnohospodárske trhy, ktorá vydáva odporúčania, ako 
zlepšiť fungovanie potravinového dodávateľského reťazca a ponúknuť poľnohospodárom atraktívnu 
perspektívu hospodárskej stability a rastu. Skupina uverejnila svoju správu v novembri. Na zlepšenie 
transparentnosti trhu odvetví hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa bolo zriadené stredisko pre 
monitorovanie trhu s mäsom, ktoré pomáha jednotlivým subjektom interpretovať signály trhu a lepšie 
zvládať jeho výkyvy.

Komisár Phil Hogan uskutočnil spolu s ostatnými členmi Komisie koordinovanú kampaň určenú na 
riešenie necolných prekážok obchodu v tretích krajinách, v ktorých existuje potenciálny trh pre výrobky 
z EÚ. Výsledkom tohto úsilia bolo, že v roku 2016 sa pre určité vývozy z EÚ otvorili trhy v Číne, 
Kolumbii, Japonsku a Spojených štátoch. Cieľmi obchodných misií na vysokej úrovni sa stali aj sľubné 
nové trhy v Indonézii, Mexiku a vo Vietname.

Nové zručnosti, lepšia ochrana a viac pracovných miest
pre mladých

Na podporu zlepšenia zručností 8 miliónov pracujúcich v EÚ v rokoch 2014 až 2020 je určené 
financovanie z prostriedkov EÚ, a to najmä prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Program 

Komisárka Marianne Thyssen sa 
stretáva so študentmi strednej 
odbornej školy v Aténach (Grécko) 
21. apríla 2016.

Komisári Violeta Bulc a Phil Hogan 
spolu so slovinským ministrom 
poľnohospodárstva, lesného 
hospodárstva a potravinárstva 
Dejanom Židanom (vpravo) na 
návšteve mliečnej farmy Pustotnik, 
ktorá propaguje konzumáciu miestnych 
výrobkov, Gorenja vas-Poljane 
(Slovinsko) 14. júla 2016.
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Erasmus+ s rozpočtom vo výške 14,7 mld. EUR poskytne viac než štyrom miliónom ľudí príležitosť 
študovať, absolvovať odbornú prípravu, získavať skúsenosti a zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti 
v zahraničí. Program takisto poskytuje podporu činnostiam, ktoré pomáhajú členským štátom 
modernizovať a transformovať systémy vzdelávania a odbornej prípravy.

V máji bola spustená európska platforma na posilnenie spolupráce pri riešení problému nelegálnej 
práce, ktorej účelom je, aby sa nelegálna práca zmenila na legálnu. Platforma zabezpečuje sociálnu 
ochranu pre milióny ľudí v EÚ, ktorí doplácajú na riskantné úpravy svojich pracovnoprávnych vzťahov, 
medzi ktoré patria aj závislé pracovné vzťahy, ktoré sa navonok javia ako samostatná zárobková 
činnosť.

V júni Komisia spustila nový program v oblasti zručností pre Európu, ktorého obsah tvorí 10 opatrení na 
zlepšenie kvality zručností a zvýšenie ich relevantnosti pre trh práce. K opatreniam patrí aj iniciatíva, 
ktorá má pomôcť dospelým osobám s nízkou kvalifikáciou zlepšiť ich gramotnosť a matematickú 
gramotnosť, ako aj digitálne zručnosti a/alebo im pomôcť napredovať smerom k vyššiemu 
sekundárnemu vzdelaniu alebo rovnocennej kvalifikácii.

S cieľom bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí pokračovala EÚ v podpore zavádzania záruky 
pre mladých ľudí v členských štátoch. Správa o pokroku uverejnená v októbri ukázala, aké výsledky 
dosiahla v praxi záruka pre mladých ľudí, ktorá bola spustená v roku 2013 a ktorá sa opiera o iniciatívu 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Európsky sociálny fond a vnútroštátne financovanie. Od 
spustenia iniciatívy v roku 2013, teda po troch rokoch, sa počet nezamestnaných mladých ľudí 
v EÚ znížil o 1,4 milióna. Približne deväť miliónov mladých ľudí prijalo ponuku zamestnania, stáže 
alebo učňovskej prípravy. V mnohých členských štátoch iniciatíva viedla k odvážnym štrukturálnym 
reformám a pomohla vybudovať partnerstvá medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami. S cieľom 
zabezpečiť úplné a udržateľné vykonávanie záruky pre mladých ľudí Komisia navrhla pokračovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí do roku 2020 a navýšenie jej zdrojov. Komisia 
okrem toho oznámila, že v rámci existujúceho programu Erasmus+ sa na podporu učenia sa prácou 
v zahraničí zavedie nový špecializovaný dlhodobý (6 až 12-mesačný) program mobility pre učňov pod 
názvom ErasmusPro.

Spájanie ľudí

V roku 2016 umožnil program Erasmus+ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 
vo výške 2,2 miliardy EUR študovať, absolvovať odbornú prípravu, vykonávať dobrovoľnícku činnosť 
alebo sa zúčastniť na mládežníckych výmenách v zahraničí približne 497 000 mladým ľuďom. 
Popritom umožnil asi 141 000 zamestnancom vzdelávacích inštitúcií a mládežníckych organizácií 
zlepšiť si schopnosti tak, že učili a poskytovali odbornú prípravu v zahraničí. V roku 2016 program 
vyčlenil viac ako 400 miliónov EUR z celkového rozpočtu na projekty spolupráce, medzi nimi aj na 
také projekty, ktorých prioritou bola podpora občianskeho uvedomenia a spoločných hodnôt slobody, 
tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania.

Záruka pre mladých ľudí a iniciatíva na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí.
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Európsky zbor solidarity

Činnosť európskeho zboru solidarity spustila Komisia v decembri, teda 3 mesiace po tom, ako to 
predseda Komisie Juncker oznámil vo svojom prejave o stave Únie. Do zboru sa môžu zaregistrovať 
mladí ľudia vo veku 17 až 30 rokov, ktorým sa tak otvoria nové príležitosti, ako významným spôsobom 
pomôcť spoločnosti v celej EÚ a zároveň získať skúsenosti a zručnosti. Účastníci môžu byť pridelení do 
projektu, v ktorom budú buď vykonávať dobrovoľnícku činnosť, alebo absolvujú stáž, učňovskú prípravu 
či získajú prácu na obdobie 2 až 12 mesiacov. Budú sa môcť zapojiť do aktivít v oblastiach, akými sú 
napríklad vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálna integrácia, pomoc pri poskytovaní potravín, výstavba 
prístreší, podpora a integrácia migrantov a utečencov, ochrana životného prostredia a prevencia 
prírodných katastrof. Do konca decembra sa zaregistrovalo viac ako 18 000 osôb.

Hospodárska a fiškálna politika

Koordinácia hospodárskych politík sa v EÚ každoročne realizuje v rámci cyklu známeho ako európsky 
semester. Začína sa koncom každého roka uverejnením ročného prieskumu rastu a odporúčania 
o hospodárskej politike eurozóny. Vo februári 2016 Komisia uverejnila správy o jednotlivých krajinách, 
v ktorých sa analyzujú hospodárske a sociálne výzvy osobitne v každom členskom štáte EÚ. Stali sa 
základom pre diskusiu s členskými štátmi o ich politických možnostiach pred predložením národných 
programov reforiem a strednodobých rozpočtových plánov v apríli. Koncom jari boli na základe týchto 
správ formulované odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny.

Tieto odporúčania predstavujú usmernenia pre členské štáty o tom, ako podnietiť rast a tvorbu 
pracovných miest, a opätovne sa zameriavajú na reformy podporujúce rast v oblastiach, ako sú 
výskum a inovácie, a zároveň na zachovanie zdravých verejných financií. Keďže Cyprus opustil 
program makroekonomických úprav a vrátil sa do úplného rámca správy hospodárskych záležitostí, 
boli v tomto roku odporúčania určené aj tejto krajine.

Vo fiškálnej oblasti ukázali odporúčania, ktoré Komisia vydala v roku 2016, že Pakt stability a rastu 
sa dá uplatňovať s inteligentnou flexibilitou. Komisia pri posudzovaní strednodobých rozpočtových 
plánov členských štátov vzala do úvahy špecifickosť výdavkov spojených s neobvyklými udalosťami, 
nad ktorými vlády nemajú kontrolu (napríklad utečenecká kríza či boj proti terorizmu). Španielsko 
a Portugalsko dostali viac času na nápravu svojich nadmerných deficitov a Rada v nadväznosti na 
odporúčanie Komisie upustila od pokuty, ktorá mohla byť týmto dvom krajinám uložená vzhľadom 
na ich doterajšie fiškálne výsledky. Pokiaľ ide o nadmerné deficity, v priebehu roka sa dosiahol ďalší 
pokrok, vďaka ktorému sa počet členských štátov, v ktorých bol zistený nadmerný deficit, znížil z 24 
(na jar 2011) na šesť. V roku 2015 odstránili svoj nadmerný deficit tri členské štáty a Rada formálne 
uzavrela príslušné postupy pri nadmernom deficite v júni 2016.

Čo sa týka konkrétne eurozóny, Komisia vyzvala na výrazne pozitívnejší zámer fiškálnej politiky 
pre eurozónu ako celok, aby sa prekonalo riziko „pomalého rastu pri nízkej miere inflácie“ a aby sa 
podporila menová politika Európskej centrálnej banky.

Komisia takisto posúdila, či sú návrhy rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2017 
v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu. V niektorých prípadoch zistila, že plánované fiškálne 
úpravy v dostatočnej miere nezodpovedajú požiadavkám Paktu stability a rastu alebo prinajmenšom 
hrozí, že týmto požiadavkám nebudú vyhovovať.
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Pokiaľ ide o monitorovanie makroekonomických nerovnováh, Komisia dospela k záveru, že 13 
členských štátov ešte stále vykazuje buď nerovnováhy, alebo dokonca nadmerné nerovnováhy. 
Konštatovala pokrok v riešení nerovnováh a zároveň sprehľadnila a stransparentnila uplatňovanie 
príslušného postupu tak, že znížila počet kategórií nerovnováh zo šiestich na štyri a väčší dôraz začala 
v rámci európskeho semestra klásť na zamestnanosť a sociálne aspekty.

Trvalá podpora pre členské štáty EÚ

V Európskom parlamente a Rade pokračovali rokovania o programe na podporu štrukturálnych 
reforiem, ktorý Komisia navrhla v novembri 2015.

Cyprus koncom marca 2016 úspešne dokončil svoj trojročný program makroekonomických úprav. 
Komisia prostredníctvom svojej služby na podporu štrukturálnych reforiem pokračovala v podpore 
cyperských orgánov pri vykonávaní administratívnych a štrukturálnych reforiem podnecujúcich rast.

V priebehu roka 2016 sa dosiahol solídny pokrok pri vykonávaní gréckeho programu, ktorého cieľom 
bolo vytvoriť podmienky pre obnovenie dôvery a položiť základy trvalého hospodárskeho oživenia 
v Grécku. Ukončené bolo prvé preskúmanie programu, čím sa umožnilo vyplatenie druhej tranže 
financovania z programu vo výške 10,3 miliardy EUR. Táto druhá tranža bola vyplatená v niekoľkých 
krokoch, pričom posledná úhrada bola schválená v októbri. Komisia podporovala prácu Euroskupiny, 
ktorá v máji rozhodla o opatreniach v oblasti dlhu. Tieto opatrenia sa budú realizovať postupne. 
Prvá diskusia o krátkodobých dlhových opatreniach sa uskutočnila začiatkom decembra. Pokiaľ 
ide o vykonávanie programu, značný pokrok sa dosiahol na ceste smerom k dokončeniu druhého 
preskúmania.

Grécku bola takisto poskytnutá ekonomická podpora z Investičného plánu pre Európu. Prvá 
dohoda opierajúca sa o Európsky fond pre strategické investície bola podpísaná v Grécku v máji. 
Na zabezpečenie dodatočných investícií pre veľmi malé, malé a stredné podniky v Grécku podpísal 
Európsky investičný fond pri tejto príležitosti tri dohody s gréckymi sprostredkovateľskými bankami 
a fondmi.

Rozširovanie podpory za hranice EÚ

Komisia prostredníctvom programov makrofinančnej pomoci poskytla podporu Gruzínsku, Kirgizsku, 
Jordánsku, Tunisku a Ukrajine. Cieľom je pomôcť krajinám, ktoré sú geograficky, hospodársky a politicky 
blízke EÚ, obnoviť udržateľnú situáciu v oblasti vonkajších financií a zároveň podnietiť hospodárske 
úpravy a štrukturálne reformy. Tieto programy sú doplnkom k financovaniu z Medzinárodného 
menového fondu.

Zabezpečenie zdravých verejných financií.
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V septembri Komisia navrhla nový európsky vonkajší investičný plán, ktorý má stimulovať investície 
v afrických krajinách a krajinách susediacich s EÚ a prispieť k riešeniu základných príčin migrácie. Je 
zameraný na podporu sociálnej a hospodárskej infraštruktúry a malých podnikov, pričom kladie dôraz 
na vytváranie pracovných miest, a to odstraňovaním prekážok pre súkromné investovanie. S vkladom 
vo výške 3,35 miliardy EUR z rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu plán podporí záruky na 
inovácie a podobné nástroje na podporu súkromných investícií.

Plán umožňuje uvoľniť investície v hodnote až 44 miliárd EUR. Ak členské štáty a ostatní partneri 
poskytnú rovnaký príspevok ako EÚ, celková suma by mohla dosiahnuť dvojnásobok, teda 
88 miliárd EUR.

Rozpočet EÚ zameraný na výsledky

V roku 2016 Komisia dosiahla pokrok pri realizácii iniciatívy Rozpočet EÚ zameraný na výsledky, 
ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa zdroje EÚ využívali v prospech občanov a aby boli pri všetkých 
projektoch financovaných EÚ zrejmé výhody a efektívne využívanie prostriedkov.

Prostriedky z rozpočtu EÚ sa naďalej vynakladali podľa politických priorít Komisie, medzi ktoré patrí 
napríklad stimulácia rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti, ako aj rýchla a efektívna reakcia 
na núdzové situácie.

V databáze úspešných projektov financovaných z rozpočtu EÚ, ktorá je dostupná na internetovej 
stránke Komisie, je za rok 2016 vykázaných viac ako 1 000 projektov.

Pri príležitosti prejavu predsedu Komisie Junckera o stave Únie v septembri predložila Komisia 
preskúmanie viacročného finančného rámca v polovici obdobia (2014 – 2020) spolu s balíkom 
legislatívnych návrhov zameraných na:

 ‣ zabezpečenie dodatočných finančných prostriedkov na efektívne riešenie migračných 
a bezpečnostných rizík a posilnenie hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest 
a konkurencieschopnosti,

 ‣ zvýšenie pružnosti rozpočtu EÚ a jeho schopnosti rýchlo a účinne reagovať na nepredvídané 
okolnosti,

 ‣ zjednodušenie finančných pravidiel, ktoré prinesie zníženie administratívneho zaťaženia 
príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Podpredsedníčka Komisie Kristalina 
Georgieva (2014 – 2016) sa prihovára 
účastníkom konferencie na tému 
Rozpočet EÚ zameraný na výsledky, 
Brusel 27. septembra 2016.
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Účelom stratégie digitálneho 
jednotného trhu je odstrániť 
prekážky internetového 
predaja, v dôsledku ktorých 
ľudia v EÚ nemôžu využívať 
určitý tovar či služby. Tieto 
prekážky taktiež spôsobujú, 
že internetové spoločnosti 
a začínajúce podniky nemôžu 
v plnej miere využívať 
príležitosti na digitálny rast. 
V roku 2016 Európska komisia 
predložila takmer všetky 
svoje návrhy na dobudovanie 
digitálneho jednotného trhu, 
pričom prijatie zostávajúcich 
návrhov sa očakáva začiatkom 
roku 2017. Komisia predložila 
nové pravidlá, aby ľuďom 
a spoločnostiam pomohla 
kupovať a predávať výrobky 
a služby cez internet 
jednoduchšie, a načrtla 
plány na zabezpečenie 
spravodlivejšieho 
a transparentnejšieho online 
trhu. Takisto načrtla stratégiu 
s cieľom pomôcť priemyslu, 

spoločnostiam, výskumným 
pracovníkom a verejným 
orgánom čo najlepšie využívať 
nové technológie.

V záujme zvýšenia dôvery 
v digitálny svet Komisia 
v júli odštartovala rozsiahle 
partnerstvo s týmto odvetvím 
zamerané na kybernetickú 
bezpečnosť. Umelci, tvorcovia 
a kultúrna rozmanitosť EÚ 
boli v centre pozornosti počas 
celoročných osláv 25. výročia 
programu EÚ MEDIA. Vďaka 
modernizácii pravidiel 
EÚ o autorských právach 
a audiovizuálnych pravidiel EÚ 
sa takisto podarilo vytvoriť 
viac príležitostí pre inovácie 
a kreatívny obsah v online 
prostredí a naprieč hranicami.

V septembri predseda 
Juncker vo svojom prejave 
o stave Únie oznámil plán 
s názvom WiFi4EU, ktorý 
s finančnou podporou vo výške 

120 miliónov EUR prinesie 
bezplatné Wi-Fi pripojenie 
do parkov, na námestia, do 
knižníc a verejných budov 
v mestách a obciach po celej 
EÚ. Komisia si okrem toho želá, 
aby všetky domácnosti v EÚ 
mali prístup k internetovému 
pripojeniu s rýchlosťou aspoň 
100 megabitov za sekundu, 
ktorá môže byť zvýšená na 
gigabitovú rýchlosť.

„Musíme oveľa lepšie 
využívať príležitosti, ktoré 
nám ponúkajú digitálne 
technológie, ktoré nepoznajú 
hranice. S týmto zámerom 
musíme nájsť odvahu na 
to, aby sme odstránili 
vnútroštátne obmedzenia 
v oblasti regulácie 
telekomunikácií, právnych 
predpisov o ochrane 
autorských práv a údajov, 
správy šírenia rádiových 
vĺn a uplatňovania práva 
hospodárskej súťaže.“

Jean-Claude Juncker, politické 
usmernenia, 15. júla 2014

Prepojený digitálny 
jednotný trh

Podpredseda Komisie Andrus Ansip 
(v strede) skúša na svetovom kongrese 

Mobile World Congress 2016 bezdrôtovú 
technológiu novej generácie, Barcelona 

(Španielsko) 22. februára 2016.
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Lepší prístup k tovaru a službám

Nové pravidlá elektronického obchodovania v snahe pomôcť ľuďom a spoločnostiam

V máji 2016 Komisia predstavila opatrenia, ktoré majú spotrebiteľom a spoločnostiam uľahčiť 
internetový nákup a predaj výrobkov a služieb v celej EÚ. Komisia navrhla nariadenie o geografickom 
blokovaní, aby ľudia, ktorí nakupujú výrobky a služby v inom členskom štáte EÚ, neboli diskriminovaní.

Ľudia i malé podniky sa často sťažujú, že vysoké poplatky a problémy s doručovaním zásielok im 
bránia v intenzívnejšom cezhraničnom predaji či nákupe v rámci EÚ. Cieľom nariadenia, ktoré Komisia 
prijala v máji, je posilniť cenovú transparentnosť a regulačný dohľad. Na zvýšenie dôvery spotrebiteľov 
chce Komisia aktualizovať nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.

4G

Čoskoro si bude 
90 % pracovných 
miest vyžadovať 
digitálne zručnosti

Len 59 % ľudí, ktorí 
žijú v EÚ, má prístup 

k sieťam 4G

52 % potenciálnych 
cezhraničných 
nákupov je blokovaných

Vďaka harmonizovaným 
vnútroštátnym právnym 
predpisom v EÚ by malé 
podniky mohli na každom 
trhu ušetriť 9 000 EUR 
na právnych poplatkoch 
a nákladoch na preklad

+ 11 mld. EUR úspor 
pre spotrebiteľov pri 

nakupovaní online

PREČO POTREBUJEME JEDNOTNÝ DIGITÁLNY TRH?

Balík opatrení v oblasti elektronického 
obchodu: smerom k vytvoreniu jednotného 
trhu EÚ.
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Vyšetrovanie elektronického obchodovania

Komisia zozbierala dôkazy od takmer 1 800 spoločností pôsobiacich v oblasti elektronického 
obchodovania so spotrebiteľským tovarom a digitálnym obsahom a zanalyzovala približne 8 000 
distribučných zmlúv. Prvotné zistenia v marci odhalili, že geografické blokovanie sa v elektronickom 
obchodovaní vyskytuje v celej EÚ, najmä v súvislosti s digitálnym obsahom. V septembri Komisia 
uverejnila predbežnú správu, v ktorej sa potvrdil rýchly rast elektronického obchodovania v EÚ – viac 
ako polovica dospelých osôb v EÚ si v roku 2015 objednala tovar alebo služby cez internet. V správe 
sa identifikovali obchodné praktiky, ktoré môžu obmedzovať hospodársku súťaž a možnosti výberu 
pre spotrebiteľov. Záverečná správa sa očakáva v roku 2017.

Zjednodušenie pravidiel o DPH

Súčasný systém DPH pre cezhraničné elektronické obchodovanie je zložitý a pre členské štáty a podniky 
nákladný. V prípade podnikov sa priemerné ročné náklady na dodávanie tovaru do iného členského štátu 
odhadujú na 8 000 EUR na členský štát. Podniky z EÚ sú okrem toho v konkurenčnej nevýhode, keďže 
dodávatelia z krajín mimo EÚ môžu spotrebiteľom v EÚ v rámci výnimky na dovoz malých zásielok 
dodávať tovar, na ktorý sa nevzťahuje DPH. Zložitosť systému tiež spôsobuje, že pre členské štáty je 
ťažké zabezpečiť dodržiavanie súladu, pričom straty sa odhadujú na približne päť miliárd EUR ročne.

Súčasťou stratégie digitálneho jednotného trhu je aj legislatívny balík, ktorý Komisia predložila s cieľom 
modernizovať a zjednodušiť systém DPH pre cezhraničné elektronické obchodovanie, predovšetkým 
pre malé a stredné podniky. V dôsledku toho sa podniky, ktoré niečo predávajú spotrebiteľom v iných 
členských štátoch, nebudú musieť registrovať na účely DPH v každom členskom štáte, z ktorého 
pochádzajú ich zákazníci. Ďalším návrhom sa zabezpečí, aby sa na elektronické publikácie vzťahovali 
rovnaké znížené sadzby ako na tlačené publikácie.

Moderné pravidlá EÚ v oblasti autorských práv

Z výsledkov prieskumu Eurobarometra (služba Komisie na uskutočňovanie prieskumov verejnej 
mienky) vyplynulo, že v súčasnosti 73 % mladých ľudí v EÚ počúva hudbu, pozerá televízne seriály 
a filmy alebo hrá hry cez internet. Takmer 20 % z nich sa už pokúsilo dostať sa k službám poskytujúcim 
obsah v inom členskom štáte. Pre vysielateľov je však náročné uspokojiť takýto rastúci dopyt. V záujme 
zlepšenia výberu a prístupu k obsahu Komisia navrhla nariadenie, ktorým sa má pre vysielateľov uľahčiť 
získavanie povolení od držiteľov práv. Nariadením sa takisto zjednodušuje prenos online programov do 
iných členských štátov a umožňuje zahrnutie staníc z iných krajín do spotrebiteľských balíkov.

Uvedené nariadenie takisto dopĺňa návrh novej smernice o autorských právach. Navrhovaná smernica 
pomôže múzeám, archívom a iným inštitúciám digitalizovať a cezhranične sprístupňovať knihy a filmy, 
ktoré sú chránené autorským právom, ale ktoré už nie sú k dispozícii verejnosti.

Študenti a učitelia chcú využívať digitálne materiály a technológie, ale takmer štvrtina učiteľov musí 
vo svojej digitálnej výučbe čeliť obmedzeniam súvisiacim s autorskými právami. Navrhovaná smernica 
o autorských právach vzdelávacím zariadeniam umožní cezhranične používať materiály na ilustráciu 
výučby pomocou digitálnych nástrojov a kurzov online. Výskumným pracovníkom umožní využívať 
technológie hĺbkovej analýzy textu a údajov na analýzu veľkých dátových súborov. Návrh smernice 
obsahuje aj novú povinnú výnimku v EÚ, ktorá organizáciám na ochranu kultúrneho dedičstva umožní 
uchovávať diela v digitálnej podobe.

Z výsledkov prieskumu Eurobarometra takisto vyplynulo, že 57 % ľudí v EÚ získava svoje online 
spravodajstvo zo sociálnych médií, vyhľadávačov alebo RSS agregátorov a 31 % počúva hudbu 
z online stránok na zdieľanie videového alebo hudobného obsahu. Digitálna éra priniesla väčšie 
možnosti výberu pre spotrebiteľov, širšie publikum a nové príležitosti pre držiteľov práv, tvorcov 
a vydavateľov, hoci pre mnohých z nich je ťažké získať spravodlivú odmenu alebo rokovať s online 
platformami na zdieľanie videí či iného obsahu. Cieľom navrhovanej smernice o autorských právach 
je vytvoriť spravodlivejší a udržateľnejší trh tým, že sa objasnia povinnosti online platforiem. Takisto 
sa tým posilní postavenie držiteľov práv pri rokovaní a odmeňovaní a súčasne uzná dôležitá úloha, 
ktorú vydavatelia tlače zohrávajú pri investovaní do kvalitného žurnalistického obsahu a jeho tvorbe.
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Vytváranie správnych podmienok

Koniec roamingových poplatkov

V apríli 2016 sa znížili poplatky za volanie, posielanie esemesiek a surfovanie na internete v inom 
členskom štáte (roaming), takže ľudia platia len o čosi viac ako svoje vnútroštátne ceny: najviac 
0,05 EUR za minútu odchádzajúcich hovorov; 0,02 EUR za odoslanú SMS a 0,05 EUR za 1 MB dát 
použitých na mobilných zariadeniach (uvedené ceny sú bez DPH). Od 15. júna 2017 sa ľudia žijúci 
v EÚ budú môcť rozlúčiť s poplatkami za roaming pri pravidelnom cestovaní v rámci Únie.

Komisia v priebehu roka predstavila viacero opatrení na dosiahnutie uvedeného, a to prostredníctvom 
návrhu na reguláciu veľkoobchodných roamingových poplatkov (t. j. cien, ktoré si operátori vzájomne 
účtujú za využívanie svojich sietí) a pravidiel, ktoré majú zabezpečiť, aby bol koniec poplatkov za 
roaming prínosom pre všetkých obyvateľov EÚ. Všetkých cestujúcich v rámci EÚ poteší pri cestách 
mimo svojho domova (mimo krajiny svojho bydliska alebo krajiny, s ktorou majú stabilné väzby) 
možnosť platiť rovnaké ceny za volania, SMS a dáta ako doma („roam like at home“). V apríli nadobudli 
účinnosť nové pravidlá, ktorými sa prvýkrát v právnych predpisoch EÚ zaručuje zásada neutrality siete.

Širšie a kvalitnejšie internetové pripojenie

Do roku 2020 sa objem mobilnej internetovej prevádzky zvýši v porovnaní so súčasnosťou takmer 
osemnásobne. V roku 2016 Európska komisia stanovila hlavné legislatívne a politické iniciatívy s cieľom 
reagovať na tento rastúci dopyt. Vo februári Komisia navrhla zlepšiť koordináciu rádiových frekvencií 
v pásme 700 MHz, zlepšiť prístup k mobilnému internetu a umožniť využívanie prepojených áut, 
poskytovania zdravotnej starostlivosti na diaľku a ďalších inovatívnych služieb na celom kontinente.

V septembri Komisia navrhla reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií a ďalšie plány na splnenie 
rastúcich potrieb ľudí v EÚ v oblasti pripojiteľnosti. Komisia má tieto tri ciele:

 ‣ všetky školy, univerzity, výskumné centrá, dopravné uzly, nemocnice, verejné služby a podniky by 
do roku 2025 mali mať prístup ku gigabitovému pripojeniu (ktoré užívateľom umožní sťahovať 
a odosielať dáta rýchlosťou jeden gigabit za sekundu),

 ‣ všetky domácnosti v EÚ by do roku 2025 mali mať prístup k pripojeniu s rýchlosťou sťahovania 
aspoň 100 megabitov za sekundu, ktorá môže byť zvýšená na gigabity za sekundu,

 ‣ všetky mestské oblasti by do roku 2025 mali mať nepretržité pokrytie sieťou 5G, čo je piata 
generácia bezdrôtových komunikačných systémov. Sieť 5G by do roku 2020 mala byť dostupná 
aspoň v jednom veľkom meste v každom členskom štáte.

Tieto ciele možno dosiahnuť len pomocou obrovských investícií. Nový európsky kódex elektronickej 
komunikácie zahŕňa pravidlá, ktorými sa pre všetky spoločnosti zvyšuje príťažlivosť investícií do novej 

Roaming: veľký deň v dlhom boji.
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infraštruktúry špičkovej kvality kdekoľvek v EÚ, a to na miestnej aj cezhraničnej úrovni, a zároveň sa 
zachováva efektívna hospodárska súťaž. Komisia takisto načrtla plán na zavedenie siete 5G v celej 
EÚ. Predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016 predstavil iniciatívu WiFi4EU, ktorá 
je investíciou vo výške 120 miliónov EUR zameranou na podporu prístupu k bezdrôtovému pripojeniu 
na verejných miestach. Bezplatné pripojenie Wi-Fi potom bude k dispozícii v parkoch, na námestiach, 
v knižniciach a vo verejných budovách v prospech občanov a inštitúcií s verejným poslaním.

Nutnosť spolupráce vlády a priemyslu na zlepšovaní dátovej infraštruktúry pre dopravu bola v apríli 
zdôraznená v Amsterdamskom vyhlásení, na ktorom sa dohodli ministri dopravy všetkých 28 
členských štátov EÚ. Holandské predsedníctvo Rady Európskej únie, Európska komisia, členské štáty 
a odvetvie dopravy sa zaviazali vypracovať pravidlá a právne predpisy, ktoré umožnia používanie 
autonómnych vozidiel na cestách v EÚ.

Nové audiovizuálne pravidlá EÚ pre kultúrnu rozmanitosť

V dnešnej dobe ľudia sledujú programy čoraz častejšie prostredníctvom služieb videí na požiadanie 
(ako napr. Netflix) a platforiem na zdieľanie videí (ako napr. YouTube), či už na svojich smartfónoch 
alebo spoločne na rodinnom televízore. S cieľom reagovať na túto novú realitu Komisia v máji 
predložila návrh na aktualizáciu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách.

Účelom nových právnych predpisov je dosiahnuť lepšiu rovnováhu pravidiel, ktoré sa v súčasnosti 
uplatňujú na tradičných vysielateľov, poskytovateľov služieb videí na požiadanie a na platformy 
na zdieľanie videí, najmä pokiaľ ide o ochranu detí. Podporí sa tým kultúrna rozmanitosť 
EÚ – poskytovatelia služieb videí na požiadanie budú musieť vo svojich katalógoch zabezpečiť aspoň 
20 % podiel európskeho obsahu.

Platformy

V máji Komisia predstavila výsledky komplexného posúdenia sociálnej a hospodárskej úlohy 
platforiem, akými sú napríklad internetové trhy, vyhľadávače, platobné systémy, sociálne médiá, 
či internetové stránky na zdieľanie obrazového a iného obsahu. Komisia načrtla prístup k riešeniu 
problémov, ktoré sa zistili počas posudzovania, založený na zásadách. Ten obsahuje záväzok, aby sa 
porovnateľné digitálne služby riadili rovnakými alebo podobnými pravidlami. Online platformy by sa 
mali správať zodpovedne, a to najmä prostredníctvom dobrovoľného úsilia zo strany daného odvetvia, 
akým je kódex správania na boj proti nenávistným prejavom na internete.

Posilnenie kybernetickej bezpečnosti

Podľa prieskumu Global State of Information Security Survey z roku 2017 sa viac než 80 % spoločností 
EÚ v minulom roku stretlo aspoň s jedným incidentom v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To oslabuje 
dôveru v digitálny jednotný trh a jeho rast. V júli Komisia odštartovala nové verejno-súkromné 
partnerstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby podporila spoluprácu v raných štádiách procesu 
výskumu a inovácie a dospela k riešeniam v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre rôzne odvetvia, ako 
sú energetika, zdravotníctvo, doprava a financie. Ide o jednu z viacerých iniciatív, ktorých cieľom je 
lepšie vybaviť EÚ nástrojmi na ochranu pred kybernetickými útokmi a posilniť konkurencieschopnosť 
odvetvia kybernetickej bezpečnosti. Tieto iniciatívy budú vychádzať z prvých celoúnijných pravidiel 
v oblasti kybernetickej bezpečnosti: zo smernice o bezpečnosti sietí a informačných systémov, ktorú 
Európsky parlament a Rada prijali v júli.

Zlepšenie ochrany súkromia v online prostredí

V lete Komisia uskutočnila verejnú konzultáciu o revízii a aktualizácii pravidiel EÚ o súkromí 
v elektronickej komunikácii, ktoré spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov zaistia lepšiu 
ochranu elektronických komunikácií občanov EÚ (ako sú telefonické hovory, internetové hovory 
a e-maily).
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Maximalizácia potenciálu rastu

Digitalizácia priemyslu EÚ

Podľa nedávnych štúdií by digitalizácia výrobkov a služieb mohla zvýšiť príjmy priemyslu EÚ 
v nadchádzajúcich piatich rokoch o viac než 110 miliárd EUR ročne.

V apríli Komisia predstavila plány, ako pomôcť priemyslu EÚ, malým a stredným podnikom, 
výskumníkom a verejným orgánom čo najlepšie využívať nové technológie. Komisia má v pláne 
podporiť a prepojiť existujúce vnútroštátne iniciatívy na digitalizáciu priemyslu a sústrediť investície 
do verejno-súkromných partnerstiev EÚ. Komisia napríklad investuje 500 miliónov EUR do celoúnijnej 
siete centier pre digitálne inovácie, v ktorých podniky budú môcť získať poradenstvo a otestovať 
digitálne inovácie.

Miliardy prepojených zariadení vrátane mobilných telefónov, počítačov a snímačov by mali bezpečne 
a hladko komunikovať, a to bez ohľadu na ich výrobcu, technické vlastnosti alebo krajinu pôvodu. Na 
to potrebujú spoločný jazyk. Komisia chce urýchliť proces stanovovania noriem, napríklad zameraním 
sa na sieť 5G, cloud computing, internet vecí, dátové technológie a kybernetickú bezpečnosť.

Ľudia ani podniky ešte stále naplno nevyužívajú výhody digitálnych verejných služieb, ktoré by mali 
byť bez problémov dostupné v celej EÚ. V akčnom pláne pre elektronickú verejnú správu na roky 
2016 – 2020 sa uvádza 20 opatrení na modernizáciu digitálnych verejných služieb a na to, aby sa EÚ 
stala lepším miestom na život, prácu a investovanie. Patrí sem zriadenie jednotnej digitálnej brány, ktorá 
má poskytovať užívateľsky ústretový prístup k informáciám, elektronickým postupom a poradenským 
službám v celej EÚ. Jej vývoju dopomôže verejná konzultácia, ktorá sa uskutočnila v roku 2016.

Komisia takisto predložila plán pre služby založené na cloude a prvotriednu dátovú infraštruktúru, 
aby sa veda, podniky a verejné služby mohli zapojiť do revolúcie veľkých dát. Komisia zriadi európsky 
cloud pre otvorenú vedu. Vďaka tomu 1,7 milióna výskumných pracovníkov a 70 miliónov pracovníkov 
v oblasti vedy a techniky v EÚ získa virtuálne prostredie na uchovávanie, správu, analyzovanie 
a opätovné využívanie veľkého množstva výskumných údajov. Na odštartovanie tejto činnosti 
Komisia zabezpečí, aby všetky vedecké údaje získané v rámci programu Horizont 2020 boli od roku 
2017 štandardne verejne prístupné. Cloud pre otvorenú vedu sa bude opierať o európsku dátovú 
infraštruktúru, ktorá bude zlučovať širokopásmové siete, zariadenia na uchovávanie údajov veľkého 
rozsahu a výkonné superpočítače na zabezpečenie prístupu k veľkým súborom údajov uloženým 
v cloude a na ich spracovanie.

Digitálne zručnosti

Podľa štúdií, ktoré v roku 2016 vypracovalo Generálne riaditeľstvo Komisie pre komunikačné siete, 
obsah a technológie, 47 % obyvateľov EÚ nemá žiadne, resp. má len obmedzené digitálne zručnosti, 
hoci v blízkej budúcnosti si bude určitú úroveň digitálnych zručností vyžadovať 90 % pracovných miest, 
ako aj každodenný život väčšiny občanov. V rámci nového programu v oblasti zručností pre Európu 
Komisia vyzvala vlády členských štátov, aby zintenzívnili svoje úsilie, napríklad začlenením digitálnych 
zručností do všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy. V decembri bola vytvorená koalícia 
pre digitálne zručnosti a pracovné miesta združujúca členské štáty a aktérov z oblasti vzdelávania, 
zamestnanosti a priemyslu v záujme rozvoja veľkého súboru digitálnych talentov a na zabezpečenie 
toho, aby jednotlivci a pracovná sila v EÚ disponovali primeranými digitálnymi zručnosťami.

Podpora kultúry a kreativity EÚ v digitálnom svete

Prepojený digitálny jednotný trh vytvára obrovské príležitosti pre rast kultúrnych a kreatívnych 
odvetví v EÚ. V tomto meniacom sa prostredí však tieto odvetvia čelia výzvam, napríklad pri získavaní 
financovania. V júni Komisia spolu s Európskym investičným fondom zriadila nástroj na poskytovanie 
záruk za pôžičky, ktorý disponuje prostriedkami vo výške 121 miliónov EUR, na podporu viac ako 
10 000 malých a stredných podnikov v odvetví audiovizuálnej tvorby, festivalov, hudby, kultúrneho 
dedičstva, dizajnu, scénického umenia, vydavateľstva, rozhlasového vysielania a výtvarného umenia.
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V roku 2016 sa oslavovalo 25. výročie vzniku programu Európskej únie s názvom MEDIA, ktorý je 
súčasťou Kreatívnej Európy, ktorá je hlavným programom EÚ zameraným na kultúrne a kreatívne 
odvetvia. Od roku 1991 sa v rámci programu MEDIA investovalo vyše 2,4 miliardy EUR do kreativity 
a kultúrnej rozmanitosti v EÚ. Každoročne sa z neho podporí približne 2 000 európskych filmov, 
televíznych seriálov a ďalších projektov. Program MEDIA prispel k zaškoleniu vyše 20 000 producentov, 
režisérov a scenáristov a umožnil im prispôsobiť sa novým technológiám. Vďaka programu MEDIA 
získala európska kinematografia viac divákov. Podľa štúdie Komisie týkajúcej sa tohto programu 
pripadlo 33 % všetkých návštev kín v EÚ v roku 2014 na európske filmy, pričom v roku 2010 bol tento 
podiel 25 %.

Program MEDIA od roku 1991 investuje 
do silného audiovizuálneho sektora, ktorý 
dokáže sprostredkovať bohatú kultúrnu 
rozmanitosť EÚ. Program pomáha talentom 
v Európskej únii rozvíjať spoluprácu 
prekračujúcu hranice jednotlivých krajín.
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„Aktuálne geopolitické 
udalosti nám rázne 
pripomenuli, že Európa je 
príliš závislá od dovozu palív 
a zemného plynu. Chcem 
preto uskutočniť reformu 
a reorganizáciu európskej 
energetickej politiky tak, aby 
sa vytvorila nová európska 
energetická únia.“

Jean-Claude Juncker, politické 
usmernenia, 15. júla 2014

EÚ vstúpila do roku 2016 so 
záväzkom poskytovať bezpečnú 
a cenovo dostupnú energiu 
občanom i podnikom a bojovať 
proti príčinám zmeny klímy 
vďaka svojej energetickej únii 
a výhľadovej politike v oblasti 
zmeny klímy.

Počas celého roka sa EÚ 
zameriavala na zachovanie 
politickej dynamiky 
naštartovanej Parížskou 
dohodou, ktorá z právneho 
hľadiska nadobudla účinnosť 
v novembri, teda 30 dní po 
tom, čo vďaka ratifikácii 
zo strany EÚ dosiahla prah 
potrebný na to, aby nadobudla 
účinnosť. V júli Komisia 
predložila záväzné ciele 
týkajúce sa emisií skleníkových 
plynov na obdobie rokov 
2021 až 2030 pre každý 
členský štát v oblasti dopravy, 
budov, poľnohospodárstva, 
nakladania s odpadom, 
využívania pôdy a lesného 

hospodárstva. Komisia tiež 
prezentovala Európsku 
stratégiu pre nízkoemisnú 
mobilitu a pokračovala v úsilí 
o riešenie problému emisií 
z medzinárodnej leteckej 
dopravy.

V novembri Komisia predložila 
balík Čistá energia pre 
všetkých Európanov, ktorý 
zahŕňa legislatívne návrhy 
v oblasti energetickej 
efektívnosti, obnoviteľných 
zdrojov energie, vnútorného 
trhu a správy, aby sa podporil 
prechod na čistú energiu 
a maximalizovali sa investície, 
tvorba pracovných miest a rast 
v EÚ.

KAPITOLA 3

Odolná energetická únia 
uplatňujúca výhľadovú 
politiku v oblasti zmeny 
klímy

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, 
poslanec Európskeho parlamentu 

Giovanni La Via, predseda Európskej 
komisie Jean-Claude Juncker, francúzska 

ministerka životného prostredia, 
energetiky a morí Ségolène Royalová, 

generálny tajomník Organizácie 
Spojených národov Pan Ki-mun, 

predseda Európskeho parlamentu 
Martin Schulz, komisár Miguel Arias 

Cañete a štátny tajomník ministerstva 
zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky Ivan 
Korčok pri slávnostnej ratifikácii Parížskej 

dohody o zmene klímy zo strany EÚ, 
Štrasburg (Francúzsko) 4. októbra 2016.
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Čistá energia pre všetkých Európanov

Globálny prechod na čistú energiu je už prebiehajúci a nezvratný proces a Európska únia sa mu nechce 
jednoducho prispôsobiť, ale priamo ho viesť. Považuje to za svoju zodpovednosť voči celému svetu.

Čisté energie v roku 2015 prilákali globálne investície vo výške viac ako 300 miliárd EUR. EÚ má 
dobré predpoklady na využitie svojich politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, aby sa tento prechod 
stal hnacou silou zamestnanosti a rastu. Mobilizáciou prostriedkov až do výšky 177 miliárd EUR 
ročne z verejných a súkromných investícií od roku 2021 môže balík opatrení v oblasti čistej energie 
vyprodukovať až jednopercentný nárast hrubého domáceho produktu v budúcom desaťročí a vytvoriť 
900 000 nových pracovných miest.

Energetická efektívnosť

Najlacnejšia a najčistejšia energia je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje. Komisia preto v roku 2016 
predložila nové a inovatívne opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti zamerané na:

 ‣ stanovenie rámca na zlepšenie energetickej efektívnosti vo všeobecnosti,

 ‣ zlepšenie energetickej hospodárnosti budov,

 ‣ zlepšenie energetickej účinnosti výrobkov (ekodizajn) a informovanie spotrebiteľov (označovanie 
energetickými štítkami),

 ‣ financovanie energetickej efektívnosti vďaka návrhu „inteligentného financovania inteligentných 
budov“.

Na podporu týchto návrhov predložila Komisia nový záväzný celoúnijný cieľ zvýšiť energetickú 
efektívnosť do roku 2030 o 30 %. Ambiciózne ciele v oblasti energetickej efektívnosti sú navrhnuté 
s cieľom znížiť závislosť členských štátov od dovozu energie, posilniť miestne hospodárstvo, zvýšiť 
konkurencieschopnosť a vytvoriť ďalšie ekologické pracovné miesta.

144
miliárd

EUR
2,4

milióna
4

milióny

40 %

Zdroj: EurObserv’ER. Zdroj: výskumná služba Európskeho parlamentu. Zdroj: Európska komisia.

Čistá energia prinesie rast v budúcnosti

V roku 2014 dosiahlo odvetvie 
energie z obnoviteľných zdrojov 
EÚ obrat vo výške približne 
143,6 miliardy EUR.

2,4 milióna ľudí, ktorí žijú v EÚ, 
pracuje v odvetviach poskytujúcich 
produkty a služby v oblasti 
energetickej efektívnosti. Viac ako 
1 milión ľudí pracuje v odvetví 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
pričom do roku 2020 sa tento 
počet môže zvýšiť o 3 milióny.

Spoločnosti z EÚ vlastnia 
40 % všetkých patentov 
v oblasti technológií na výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov.

PRECHOD NA EKOLOGICKÉ HOSPODÁRSTVO
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Svetový líder v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Obnoviteľné zdroje energie budú pri prechode na systém čistej energie zohrávať významnú úlohu. 
EÚ si stanovila cieľ spoločne dosiahnuť do roku 2030 najmenej 27-percentný podiel obnoviteľných 
zdrojov energie na konečnej spotrebe energie. Návrh novej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie 
poskytne investorom istotu a rovnaké podmienky hospodárskej súťaže pre všetky technológie. Návrhy 
Komisie sa zameriavajú na vytváranie priaznivých podmienok na rozvoj energie z obnoviteľných 
zdrojov a na to, aby sa EÚ stala prekvitajúcim trhom pre čistú energiu. Toto odvetvie už zamestnáva 
viac ako milión ľudí a vytvára obrat vo výške približne 144 miliárd EUR ročne.

Medzi rokmi 2009 a 2015 klesli ceny solárnych technológií o 80 % a ceny veterných technológií o 30 
až 40 %. Toto zníženie nákladov čoraz viac umožňuje spotrebiteľom samostatne si vyrábať energiu 
z obnoviteľných zdrojov. Vďaka revidovanej smernici budú mať spotrebitelia rozsiahlejšie práva na 
výrobu vlastnej elektrickej energie, ktorú môžu spotrebovať doma alebo predať späť do siete.

Spravodlivé podmienky pre spotrebiteľov

Spotrebitelia sú ťažiskom energetickej únie. Každodenné operácie, ako napríklad fakturácia, zmena 
dodávateľa a podpis novej zmluvy pri sťahovaní, budú pre spotrebiteľov jednoduchšie, rýchlejšie 
a presnejšie vďaka zlepšenému riadeniu digitálnych informácií o zákazníkoch. Spotrebitelia získajú 
prístup k spoľahlivým a jasným informáciám o najlepších ponukách na trhu a budú môcť používať 
certifikované online nástroje na porovnávanie cien, aby dokázali prijímať fundované rozhodnutia.

Spotrebitelia budú môcť ľahšie meniť dodávateľov, a to aj vďaka návrhu obmedziť používanie 
súvisiacich poplatkov. Priemerný rozdiel medzi štandardnou ponukou dodávateľa, ktorého práve 
využíva spotrebiteľ, a najlacnejšou ponukou na trhu je v EÚ viac ako 50 EUR ročne.

Ak si to spotrebitelia budú želať, budú môcť svojho dodávateľa energie požiadať o inteligentné 
meradlo a využívať trhové ceny energie; nové technológie im umožnia spotrebúvať viac energie, keď 
je lacná, a obmedziť jej spotrebu, keď sú ceny vysoké. Spotrebitelia tak budú mať lepšiu kontrolu nad 
svojimi výdavkami na energetické služby.

Energetická bezpečnosť, solidarita a dôvera

Balík pre bezpečnosť dodávok energie navrhnutý vo februári 2016 staval na pokroku, ktorý EÚ dosiahla 
v posledných rokoch pri udržiavaní rizík ohrozujúcich energetickú bezpečnosť v rozumných medziach. 
Balík sa zameriaval na plyn na základe poznatkov získaných pri plynových záťažových testoch v roku 
2014, ale aj na medzivládne dohody v oblasti energetiky a na vykurovanie a chladenie.

Spoluzákonodarcovia prijali návrh Komisie týkajúci sa medzivládnych dohôd v decembri, teda len 
deväť mesiacov po pôvodnom návrhu. Nové pravidlá umožnia Komisii zaručiť, aby žiadna dohoda 
o energii neohrozila bezpečnosť dodávok v žiadnom členskom štáte ani nenarušila fungovanie trhu 
EÚ s energiou.

V marci EÚ posilnila svoje vzťahy s Indiou, ktorá je významným svetovým hráčom a kľúčovým 
partnerom EÚ v oblasti energetiky. Spoločné vyhlásenie o energetickej bezpečnosti a boj proti zmene 
klímy vo veľkej miere podporujú budovanie partnerstva pre trvalú, čistú a udržateľnú energiu s jednou 
z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich veľkých ekonomík.

Plne integrovaný trh EÚ

Rok 2016 bol dôležitý pre projekty energetickej infraštruktúry EÚ: prostredníctvom Nástroja na 
prepájanie Európy sa sprístupnilo 800 miliónov EUR. Táto podpora je kľúčom k uvoľneniu dodatočných 
investícií potrebných na odstránenie prekážok, ktoré bránia voľnému toku energie.
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Na jar boli podpísané dve dohody o grante vo výške 5,6 milióna EUR na štúdie o výstavbe plynovodu 
Midcat. Po vybudovaní tento plynovod prispeje k integrácii trhov s plynom na Pyrenejskom polostrove 
so zvyškom Európy. Navyše bolo vyčlenených 29,9 milióna EUR na výstavbu elektrického vedenia 
v Bulharsku dlhého 140 km, čím sa podporí prístup k sieti pre obnoviteľné zdroje energie a posilní 
kapacita bulharskej elektrickej rozvodnej siete.

V októbri bola uzavretá dohoda o grante vo výške 187 miliónov EUR na Balticconnector – prvý 
plynovod medzi Estónskom a Fínskom. Keď sa v roku 2020 spustí tok plynu, tento projekt zjednotí 
východné Pobaltie so zvyškom energetického trhu EÚ.

V priebehu roka 2016 zostal kľúčovým nástrojom na dobudovanie energetickej únie Investičný plán 
pre Európu. Európsky fond pre strategické investície aj naďalej vytváral pracovné miesta a podnecoval 
investície do reálnej ekonomiky. Fond pokračoval v podpore inteligentných a progresívnych investícií do 
energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie, inovácie a modernej energetickej infraštruktúry.

Od roku 2014 do roku 2020 je k dispozícii 69 miliárd EUR z fondov politiky súdržnosti na investície 
podporujúce ciele energetickej únie.

Urýchľovanie inovácií v oblasti čistej energie

Na konci roka Komisia predložila svoje predstavy o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie. V rámci 
tejto stratégie sa navrhuje súbor konkrétnych opatrení, aby sa urýchlili a zintenzívnili energeticky účinné 
a nízkouhlíkové inovačné riešenia s cieľom zlepšiť globálnu konkurencieschopnosť EÚ v tejto oblasti.

V júni sa Komisia pripojila ku globálnej iniciatíve Mission Innovation týkajúcej sa čistej energie 
a v mene EÚ podpísala rámcový dokument z ministerského zasadnutia o čistej energii s cieľom uľahčiť 

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič 
a komisár Miguel Arias Cañete na 
spoločnej tlačovej konferencii k balíku 
návrhov v oblasti čistej energie, Brusel 
30. novembra 2016.

Generálny riaditeľ podniku Elering Taavi Veskimägi, vedúci 
oddelenia pre Nástroj na prepájanie Európy vo Výkonnej 
agentúre pre inovácie a siete Andreas Boschen a 
generálny riaditeľ spoločnosti Baltic Connector Oy Herkko 
Plit podpisujú dohodu o investíciách do Balticconnectora, 
prvého plynovodu medzi Estónskom a Fínskom, za 
prítomnosti predsedu vlády Estónska Taaviho Rõivasa, 
predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a 
predsedu vlády Fínska Juhaa Sipiläho, Brusel 21. októbra 
2016. 
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mnohostrannú spoluprácu v oblasti inovácií. Okrem toho boli na zasadnutí ministrov energetiky krajín 
G20 v Číne dohodnuté viaceré akčné plány.

V roku 2016 boli vyhlásené štyri ceny Horizont na podporu inovácie a hľadanie riešení výziev v oblasti 
energetických inovácií. Ceny dosahujú celkovú výšku 6,75 milióna EUR a sú financované z programu 
EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020. Budú odmeňovať inovačné prístupy k integrácii solárnej 
energie do historických budov, využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov v nemocniciach, vývoju 
výrobkov, ktoré pomáhajú znižovať emisie oxidu uhličitého jeho opätovným používaním, a navrhnutiu 
najčistejšieho motora budúcnosti.

Na poprednom mieste programu počas celého roka boli aj naďalej vzťahy s kľúčovými energetickými 
partnermi EÚ. V júni sa Komisia zúčastnila na stretnutí ministrov krajín G20 o energetike v Pekingu. 
Bola to príležitosť na diskusiu o inováciách v oblasti energetických technológií, energii z obnoviteľných 
zdrojov, energetickej efektívnosti, prístupe k energii a úlohe energetického systému pri vykonávaní 
Parížskej dohody o zmene klímy s medzinárodnými partnermi. Pri príležitosti samitu EÚ a Číny v júli 
bola podpísaná dohoda o energetike medzi EÚ a Čínou.

Dekarbonizácia hospodárstva

Napredovanie vo vykonávaní parížskej dohody o zmene klímy

V októbri 2014 sa lídri EÚ dohodli na záväznom cieli znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov 
v rámci celého hospodárstva aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990. To bol príspevok EÚ 
k Parížskej dohode o zmene klímy podpísanej v decembri 2015.

V apríli 2016 dosiahlo 175 strán rekord v podobe najvyššieho počtu podpisov medzinárodnej dohody 
v prvý deň, čím sa potvrdila globálna politická vôľa splniť sľuby formulované v Paríži.

Keďže EÚ sprostredkovala vôbec prvú právne záväznú celosvetovú dohodu o klíme a vytvorila koalíciu 
rozvinutých a rozvojových krajín, ktorá umožnila podpis dohody v Paríži, bolo príznačné, že rýchla 
ratifikácia dohody na úrovni EÚ v októbri umožnila jej globálne nadobudnutie účinnosti v novembri. 
Členské štáty EÚ už dohodu ratifikovali, prípadne sa ju chystajú ratifikovať, aj jednotlivo.

V novembri sa krajiny znova stretli na konferencii OSN o klíme v Marrákeši s cieľom pokračovať v práci 
na podrobných pravidlách vykonávania Parížskej dohody o zmene klímy. Hlavy štátov a predsedovia 
vlád vydali v Marrákeši vyhlásenie, v ktorom vyzvali na najvyšší politický záväzok bojovať proti zmene 
klímy a vyslali tak správu globálnej jednoty a pretrvávajúceho odhodlania plniť ciele Parížskej dohody 
a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Komisár Carlos Moedas (vpravo) 
pri prezentovaní projektu Extreme 
light infrastructure jeho riaditeľom 
Nicolae-Victorom Zamfirom, Măgurele 
(Rumunsko) 11. októbra 2016.
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Dosiahol sa pokrok v otázke kľúčových prvkov parížskeho balíka vrátane prístupu k financovaniu, 
pomoci s technológiami a rozvoja a posilňovania zručností a procesov, ktoré rozvojové krajiny 
potrebujú, aby mohli plniť svoje vnútroštátne plány v oblasti klímy.

Vykonávanie Parížskej dohody o zmene klímy v EÚ

Úsilie splniť záväzok EÚ sa začalo ešte pred konferenciou v Paríži návrhom na revíziu systému EÚ na 
obchodovanie s emisiami, ktorý je hlavným politickým nástrojom EÚ na znižovanie emisií. Na doplnenie 
tohto návrhu Komisia v júli 2016 predložila záväzné ciele v oblasti emisií skleníkových plynov pre 
členské štáty v období rokov 2021 – 2030 pre odvetvie dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, 
odpadu a využívania pôdy a lesného hospodárstva.

Ambiciózne opatrenia v oblasti klímy vytvárajú podnikateľské príležitosti a otvárajú nové trhy pre 
inovácie a využívanie nízkouhlíkových technológií. Komisia do úsilia EÚ v oblasti znižovania emisií do 
roku 2030 takisto začlenila využívanie pôdy a lesné hospodárstvo. Toto odvetvie nielen produkuje 
emisie skleníkových plynov, ale môže aj odstrániť oxid uhličitý z ovzdušia; lesy v EÚ každý rok 
absorbujú ekvivalent takmer 10 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

V júli Komisia uverejnila Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, ktorá určuje smer vývoja 
celoúnijných opatrení týkajúcich sa vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a alternatívnych 
nízkoemisných palív. Táto stratégia načrtáva plánované iniciatívy v nadchádzajúcich rokoch a mapuje 
oblasti, v ktorých Komisia zvažuje rôzne možnosti.

Pokračovala práca na posilňovaní prepojenia medzi dekarbonizáciou, prechodom na obehové 
hospodárstvo, kvalitou ovzdušia a životným prostredím. Vykonávanie akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo má potenciál znížiť ročné emisie skleníkových plynov o 2 až 4 % a už začalo prinášať 
výsledky. Vykonávanie balíka opatrení pre čistejšie ovzdušie, ku ktorému bola v júni 2016 uzavretá 
medziinštitucionálna dohoda, bude významným prínosom pre boj proti zmene klímy. Okrem toho bol 
mobilizovaný aj Investičný plán pre Európu s cieľom pomôcť dosiahnuť prechod na zdrojovo efektívne, 
obehové a bezuhlíkové hospodárstvo, pričom 5 % Európskeho fondu pre strategické investície sa 
vyčlenilo na odvetvie životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov.

Nadviazanie na dynamiku Parížskej dohody o zmene klímy

V októbri sa zmluvné strany Montrealského protokolu, ktorý bol úspešný pri postupnom vyraďovaní 
látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu, v Kigali v Rwande dohodli, že do rozsahu jeho pôsobnosti zaradia 
aj kontrolu fluórovaných uhľovodíkových plynov používaných v chladiacich a klimatizačných systémoch. 
Toto je rýchly a nákladovo efektívny spôsob, ako dosiahnuť ciele Parížskej dohody o zmene klímy do 
roku 2020. V dôsledku zmeny prijatej v Kigali sa od rozvinutých a rozvojových krajín žiada postupne 
obmedziť spotrebu a výrobu fluórovaných uhľovodíkov, pričom rozvinuté krajiny sa majú zmobilizovať 
ako prvé. EÚ je celosvetovým lídrom v obmedzovaní používania fluórovaných uhľovodíkov. Do roku 
2030 sa emisie týchto plynov v EÚ znížia v porovnaní so súčasnými úrovňami o dve tretiny.

Európsky parlament schválil ratifikáciu 
Parížskej dohody o zmene klímy.
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Takisto v októbri dosiahla Medzinárodná organizácia civilného letectva s aktívnou účasťou EÚ 
historickú dohodu o emisiách oxidu uhličitého z medzinárodnej leteckej dopravy. Takzvané globálne 
trhové opatrenie má za cieľ stabilizovať emisie z medzinárodnej leteckej dopravy na úrovni roku 
2020 a bude zaväzovať letecké spoločnosti, aby kompenzovali nárast svojich emisií oxidu uhličitého 
nad touto hranicou. Tento systém má začať fungovať v roku 2021, pričom účasť na prvej fáze bude 
dobrovoľná. V druhej fáze (2027 – 2035) bude účasť povinná s výnimkou krajín so slabou leteckou 
prevádzkou. To znamená, že v rokoch 2021 až 2035 bude vykompenzovaných približne 80 % emisií 
potrebných na dosiahnutie cieľa nulovej bilancie emisií uhlíka od roku 2020.

EÚ a jej členské štáty patrili k hlavným zástancom riešenia problematiky emisií skleníkových plynov 
v odvetví námornej dopravy. Na októbrovom zasadnutí Výboru Medzinárodnej námornej organizácie 
pre ochranu morského prostredia bol dohodnutý globálny a povinný systém zberu údajov o spotrebe 
paliva lodí. V praxi to znamená, že od roku 2019 budú musieť lode s kapacitou nad určitým limitom 
zhromažďovať údaje o spotrebe paliva a energetickej efektívnosti a oznamovať ich vlajkovému štátu.

  
 

Účasť na celosvetovom trhovom opatrení

Systém založený na veľkosti trhu, nie na zemepisnej polohe

Dobrovoľná účasť od roku 2021

Povinná účasť od roku 2027

Štáty, na ktoré sa vzťahuje výnimka

Toto celosvetové trhové opatrenie (2020 – 2035) sa bude vzťahovať približne na 80 % 
všetkých emisií z medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom dosiahnuť úrovne 
uhlíkovo neutrálneho rastu, ktoré boli stanovené na rok 2020

VÔBEC PRVÁ CELOSVETOVÁ DOHODA 
O OBMEDZENÍ EMISIÍ Z MEDZINÁRODNEJ LETECKEJ DOPRAVY
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Jednotný trh je jedným 
z najväčších úspechov EÚ 
a jej najlepším aktívom v čase 
rastúcej globalizácie. Tým, že 
umožňuje voľnejší pohyb osôb, 
tovaru, služieb a kapitálu, 
otvára nové príležitosti pre 
občanov, pracovníkov, podniky 
a spotrebiteľov, pričom vytvára 
pracovné miesta a rast, ktoré 
EÚ tak naliehavo potrebuje. 
Úsilie v roku 2016 pokračovalo 
v súlade so stratégiou 
jednotného trhu z roku 2015.

V marci Komisia predložila 
cielenú revíziu smernice 
o vysielaní pracovníkov, ktorá 
sa vzťahuje na pracovníkov 
vyslaných zamestnávateľom, 
aby dočasne pracovali v inom 
členskom štáte. V júni sa 
Komisia vyjadrila k tomu, ako 
by sa mali existujúce právne 
predpisy EÚ uplatňovať na 
kolaboratívne hospodárstvo. 
Medzi ďalšie aktivity patrila 
aj iniciatíva pre začínajúce 

a rozširujúce sa podniky 
a európsky profesijný preukaz.

V apríli nadobudli účinnosť 
nové pravidlá EÚ, ktoré 
zmenili spôsob, akým členské 
štáty a orgány verejnej moci 
míňajú veľkú časť sumy 
1,9 bilióna EUR, ktorá sa každý 
rok vynakladá na verejné 
obstarávanie.

Prioritou zostalo posilnenie 
priemyselnej základne EÚ. 
Komisia predložila legislatívne 
návrhy, aby zaistila, že 
výrobcovia automobilov budú 
striktne dodržiavať všetky 
bezpečnostné, environmentálne 
a výrobné požiadavky 
EÚ. Bola vytvorená nová 
skupina na vysokej úrovni 
pre automobilový priemysel 
GEAR 2030 s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť 
automobilového priemyslu 
a jeho vedúce postavenie 
v oblasti technológií.

Bolo uverejnené oznámenie, 
v ktorom sa objasnilo, ako 
môže európske oceliarske 
odvetvie s pomocou EÚ 
prekonať svoje problémy.

Komisia pokračovala v kladení 
základov únie kapitálových 
trhov podľa akčného plánu na 
rok 2015.

Dôležitou prioritou v roku 2016 
zostal boj proti vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam. 
Komisia v januári navrhla balík 
opatrení proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam vrátane 
dvoch legislatívnych návrhov, 
ktoré prijala Rada. V apríli 
predložila návrh o verejnom 
vykazovaní podľa jednotlivých 
krajín zo strany nadnárodných 
spoločností, po ktorom 
v októbri nasledoval veľký 
balík reforiem dane z príjmov 
právnických osôb.

„Náš vnútorný trh je v časoch 
rastúcej globalizácie 
najväčším plusom Európy. 
Chcem preto, aby budúca 
Komisia vychádzala zo 
sily nášho jednotného trhu 
a v každom smere plne 
využívala jeho potenciál.“

Jean-Claude Juncker, politické 
usmernenia, 15. júla 2014

Prehĺbený 
a spravodlivejší vnútorný 
trh s posilnenou 
priemyselnou základňou

Komisárka Margrethe Vestager sa 
prihovára novinárom po rozhodnutí 

Komisie, že Írsko musí vymáhať 
neoprávnenú štátnu pomoc vo výške až 

13 miliárd EUR vyplatenú spoločnosti 
Apple, Brusel 29. augusta 2016.
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Jednotný trh

V júnovom oznámení Komisia objasnila, ako sa existujúce právne predpisy EÚ uplatňujú na 
kolaboratívne hospodárstvo, pričom sa venovala aspektom, ako sú požiadavky na prístup na trh, 
zodpovednosť či ochrana spotrebiteľa.

Normy znižujú náklady, podporujú inováciu, umožňujú interoperabilitu medzi rôznymi zariadeniami 
a službami a pomáhajú podnikom vstupovať na trhy. V júni Komisia predložila balík iniciatív s cieľom 
zmodernizovať a posilniť európsky systém normalizácie vzhľadom na technologický vývoj, politické 
priority a globálne trendy.

Uľahčovanie mobility odborníkov a pracovníkov

Jedným z cieľov stratégie jednotného trhu je umožniť občanom EÚ pracovať v ktoromkoľvek členskom 
štáte, pre ktorý sa rozhodnú. Európsky profesijný preukaz zjednodušuje zdĺhavé postupy, ktorým 
odborníci čelia ešte pred tým, ako môžu začať pracovať v inom členskom štáte. Preukaz sa v januári 
2016 sprístupnil piatim povolaniam (všeobecné zdravotné sestry, fyzioterapeuti, farmaceuti, realitní 
agenti a horskí vodcovia), pričom v budúcnosti sa možno rozšíri aj na ďalšie.

V marci Komisia predložila cielenú revíziu smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá sa vzťahuje na 
pracovníkov vyslaných zamestnávateľom, aby dočasne pracovali v inom členskom štáte. Revíziou sa 
zavádzajú zmeny v týchto troch hlavných oblastiach: odmeňovanie vyslaných pracovníkov vrátane 
situácií zadávania zákaziek subdodávateľovi, pravidlá, ktoré sa vzťahujú na dočasných agentúrnych 
zamestnancov, a dlhodobé vysielanie.

Vyššia efektívnosť verejného obstarávania

Od apríla nové pravidlá zmenili spôsob, akým sa orgány verejnej správy v EÚ riadia pri vynakladaní 
veľkej časti sumy 1,9 bilióna EUR, ktorá tvorí ročný rozpočet na verejné obstarávanie. Vnútroštátne 
právne predpisy musia byť v súlade s troma smernicami o verejnom obstarávaní a koncesiách, ktoré 
malým a stredným podnikom umožňujú, aby sa jednoduchšie a lacnejšie uchádzali o verejné zákazky, 
zabezpečovali najlepšiu hodnotu za peniaze z verejných zdrojov a rešpektovali zásady EÚ týkajúce 
sa transparentnosti a hospodárskej súťaže. Pravidlá takisto vytvárajú priestor, aby sa zohľadňovali 
environmentálne, sociálne a inovačné aspekty.

Posilnenie priemyselnej základne EÚ

V apríli Komisia navrhla súbor opatrení na podporu a prepojenie vnútroštátnych iniciatív v oblasti 
digitalizácie priemyslu a súvisiacich služieb a na podporu investícií.

V júni bola na úrovni EÚ zriadená platforma inteligentnej špecializácie pre modernizáciu priemyslu na 
podporu spolupráce medzi regiónmi, podnikateľskými klastrami, obchodnými sieťami a priemyselnými 
partnermi a na rozvoj ambicióznych investičných projektov, ktoré môžu mať prospech z programov 
EÚ, Investičného plánu pre Európu a zo súkromných finančných prostriedkov.

Zaviedli sa spoľahlivejšie a realistickejšie testovacie metódy pre emisie oxidov dusíka a oxidu 
uhličitého z automobilov. Komisia tiež predložila legislatívne návrhy na prepracovanie systému, ktorý 
umožňuje uvádzanie vozidiel na trh. Cieľom navrhovaného nariadenia je zabezpečiť nezávislejšie 
testovanie vozidiel, zvýšiť dohľad nad vozidlami v prevádzke a posilniť dohľad EÚ.
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V júli Komisia uverejnila Európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu s cieľom vypracovať celoúnijné 
opatrenia týkajúce sa vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami a alternatívnych nízkoemisných palív.

S cieľom pomôcť automobilovému priemyslu EÚ udržať si konkurencieschopnosť tým, že dokáže 
čeliť výzvam budúcnosti, bola zriadená nová skupina na vysokej úrovni pre automobilový priemysel 

v EÚ vynaloží každý rok viac než 

na nákup služieb, prác a dodávok

Vyše 250 000 subjektov verejného sektora

14 % hrubého domáceho produktu 

Efektívne verejné obstarávanie zabezpečuje, aby sa peniaze 
daňových poplatníkov vynakladali čo najlepšie

• zabezpečenie rovnakých 
podmienok pre spoločnosti 
z EÚ uchádzajúce sa o verejné 
zákazky v rámci Únie, 
ako aj v zahraničí

• podporu modernizácie 
a profesionality verejných 
obstarávateľov,

• vytvorenie a presadzovanie 
pravidiel otvorených, 
spravodlivých 
a konkurencieschopných 
verejných zákaziek, 

V záujme dosiahnutia integrovanejšieho jednotného trhu 
pre verejné obstarávanie sa Európska komisia usiluje o:

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V EÚ

Komisár Günther Oettinger si prezerá 
stroj na veľtrhu v Hannoveri (Nemecko) 
25. apríla 2016.
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GEAR 2030, ktorá má pracovať na budúcich výzvach, akými sú automatizované riadenie, prepojené 
autá či vozidlá s nulovými emisiami.

Oceliarsky priemysel predstavuje 1,3 % hrubého domáceho produktu EÚ a zohráva dôležitú úlohu 
aj v mnohých iných priemyselných odvetviach, ako napríklad v automobilovom priemysle. Napriek 
značnému úsiliu inovovať ho a modernizovať sa konkurenčné postavenie EÚ na svetovom trhu s oceľou 
za uplynulé roky zhoršilo. Nadbytok výroby ocele v tretích krajinách, ako napríklad v Číne, vyvolal 
vlnu nekalých obchodných praktík, ktoré narúšajú svetový trh. V marci Komisia predložila oznámenie 
o závažných výzvach, ktorým toto odvetvie čelí. Komisia prijíma najrôznejšie kroky, ako napríklad 
ukladanie predbežných antidumpingových opatrení, zavedenie systému predbežného dohľadu nad 
výrobkami z ocele, poskytovanie finančných prostriedkov na podporu modernizácie oceliarskeho 
priemyslu a podpora vysoko kvalifikovanej pracovnej sily.

Ochrana duševného vlastníctva

Stratégia jednotného trhu zdôraznila úlohu ochrany duševného vlastníctva pri podpore inovácie 
a tvorivosti, čo vytvára pracovné miesta a zlepšuje konkurencieschopnosť.

Komisia začala s hodnotením súčasného právneho rámca v oblasti presadzovania práv duševného 
vlastníctva. Prístup Komisie je zaistiť, aby právne opatrenia a prostriedky nápravy boli vhodné na daný 
účel, najmä v cezhraničnom kontexte a v online prostredí. Zameriava sa na zneužívanie na komerčnej 
úrovni a na prístup „sledovania toku peňazí“, aby sa nezaoberala jednotlivcami, ale odstrihla komerčne 
zameraných porušovateľov od tokov príjmov. V júni s podporou Komisie rozličné internetové platformy, 
vlastníci obchodných značiek a obchodné združenia podpísali dobrovoľnú dohodu o zastavení online 
predaja falšovaného tovaru.

Podniky v EÚ tiež využívajú reformu v oblasti ochranných známok, ktorá nadobudla účinnosť v marci 
a vďaka ktorej si podniky EÚ môžu ľahšie strážiť ochranné známky EÚ. Reforma zahŕňa nižšie náklady, 
moderné pravidlá podávania nových typov ochranných známok, kratší čase registrácie a silnejšie 
prostriedky na boj proti falšovaniu.

V novembri Komisia so silnou podporou Európskeho parlamentu a členských štátov vydala objasnenie 
určitých ustanovení smernice o biotechnológiách, v ktorom sa uvádza, že výrobky, ktoré sa získavajú 
v podstate biologickými procesmi, by sa nemali dať patentovať.

Komisárka Elżbieta Bieńkowska sa 
na veľtrhu v Hannoveri informuje 
o technológiách, ktoré vyvinul 
Fraunhoferov inštitút pre optroniku, 
systémovú techniku a vyhodnocovanie 
obrazu, Hannover (Nemecko) 
25. apríla 2016.
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Poskytovanie lepších služieb cestujúcim na železniciach

Parlament a Rada sa v apríli dohodli na opatreniach, ktoré železniciam v EÚ prinesú viac inovácií 
a väčšiu konkurencieschopnosť. Štvrtým železničným balíkom sa postupne otvoria trhy vnútroštátnej 
osobnej železničnej dopravy konkurencii, čo podporí vznik nových obchodných modelov a väčší výber 
pre spotrebiteľov (zvýšená frekvencia, lepšie služby a nižšie ceny).

Skvalitnenie prístavov

V júni Parlament a Rada dosiahli dohodu o spoločnom európskom rámci pre prístavy. Nariadenie 
o prístavoch zaručí finančnú transparentnosť a optimálne využívanie zdrojov, čím sa vybuduje väčšia 

 

Infraštruktúra

Obyvatelia

 

Prístavné služby

75 % 
zahraničného obchodu EÚ využíva lodnú dopravu

Vyššie investície a viac pracovných miest

Lepší prístup k trhu a vyššia 
kvalita služieb

Efektívnejšie využívanie verejných finančných 
prostriedkov a spravodlivá hospodárska súťaž

Väčšia transparentnosť pri využívaní verejných 
financií a lepšia správa vecí verejných

Nové pravidlá umožnia využiť hospodársky potenciál 329 hlavných 
prístavov v EÚ a pomôžu zachovať 3 milióny pracovných miest.

Vlastníci nákladu

Poskytovatelia logistických služieb
a prevádzkovatelia logistických

zariadení

LEPŠIE NÁMORNÉ PRÍSTAVY PRE SILNEJŠIE HOSPODÁRSTVO

Štvrtý železničný balík.
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dôvera investorov, zabezpečí spravodlivá hospodárska súťaž a podporia investície. Viac investícií 
prinesie viac pracovných miest a väčšiu prosperitu. Toto odvetvie v súčasnosti priamo zamestnáva 
469 000 ľudí a pomáha udržiavať tri milióny pracovných miest. Spomínané nariadenie zabezpečí 
kvalitné služby v prístavoch EÚ a poskytne im väčšiu autonómiu, napríklad keď si budú určovať 
poplatky za infraštruktúru.

Nenarušená hospodárska súťaž

Politika hospodárskej súťaže prispieva k riadne fungujúcemu jednotnému trhu, na ktorom spoločnosti 
súťažia v šikovnosti a kde zo zefektívnenia profitujú spotrebitelia v EÚ. Zdravé spoločnosti, ktoré 
musia čeliť silnej konkurencii na domácom trhu, sa dokážu najlepšie presadiť aj v globálnom meradle.

Jedným zo spôsobov, ako udržať živú konkurenciu, je boj proti kartelom. V júli Komisia rozhodla, že 
piati výrobcovia nákladných vozidiel 14 rokov spolupracovali pri cenotvorbe a presúvaní nákladov na 
dodržiavanie prísnejších emisných noriem. Dostali rekordnú pokutu vo výške 2,9 miliardy EUR.

Antitrustové pravidlá tiež zabezpečujú, aby správanie dominantného podniku nenarúšalo hospodársku 
súťaž na konkrétnom trhu. V priebehu roka Komisia viedla tri vyšetrovania spoločnosti Google pre 
údajné zneužívanie dominantného postavenia.

V roku 2016 sa vďaka dôkladnému monitorovaniu štátnej pomoci podporila konkurencieschopnosť 
a inovácie. Jeho cieľom bolo zabrániť tomu, aby sa verejné financie udeľovali spoločnostiam 
v ťažkostiach, čím sa umožnil rozvoj inovatívnejších podnikov.

Komisia uverejnila aj oznámenie týkajúce sa rozsahu kontroly verejných výdavkov ktorú v prípade 
štátnej pomoci vykonáva EÚ. To pomôže orgánom verejnej moci a spoločnostiam zistiť, kedy opatrenia 
verejnej podpory nepredstavujú štátnu pomoc, a teda nepodliehajú pravidlám o štátnej pomoci.

V januári Komisia dospela k záveru, že Belgicko porušilo pravidlá štátnej pomoci EÚ tým, že 
vybraným nadnárodným spoločnostiam poskytlo značné daňové výhody v hodnote minimálne 
700 miliónov EUR. Znevýhodnilo tak menších konkurentov, ktorí nepôsobia na nadnárodnej úrovni. 
Najmenej 35 nadnárodných spoločností predovšetkým z EÚ teraz musí nezaplatené dane Belgicku 
vrátiť. V auguste Komisia rozhodla, že Írsko spoločnosti Apple udelilo neprimerané daňové výhody 
až do výšky 13 miliárd EUR, čo predstavuje značnú dotáciu, ktorá nie je k dispozícii iným podnikom. 
Koncom roka sa ešte vyšetrovali ďalšie tri prípady v súvislosti s daňovým zaobchádzaním spoločností 
McDonald’s, Amazon a GDF Suez (Engie) v Luxembursku.

Jedným z účelov presadzovania práva hospodárskej súťaže zo strany Komisie je zabrániť, aby fúzie 
narúšali hospodársku súťaž na trhu. Prevažná väčšina fúzií oznámených v roku 2016 nepredstavovala 
žiadne problémy v oblasti hospodárskej súťaže a po bežnej kontrole boli schválené. Komisia sa však 
v máji rozhodla zakázať spoločnosti Hutchison navrhovanú akvizíciu spoločnosti Telefónica UK, lebo 

Komisár Pierre Moscovici so 
štátnym tajomníkom holandského 
ministerstva financií Erikom 
Wiebesom na návšteve colných 
zariadení prístavu Rotterdam 
(Holandsko) 31. mája 2016.
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mala vážne obavy, že v dôsledku prevzatia by zákazníci mobilných operátorov v Spojenom kráľovstve 
mali menší výber a platili by vyššie ceny a že dohoda by poškodila inovácie v sektore mobilných 
služieb.

Transparentnosť a boj proti vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam

V januári Komisia prijala balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, v ktorom sa 
členské štáty vyzývajú, aby rozhodnejšie a koordinovanejšie zakročili proti spoločnostiam, ktoré sa 
snažia vyhnúť sa plateniu spravodlivo vymeraného dielu daní, a aby zaviedli medzinárodné normy 
proti narúšaniu základu dane a presunu ziskov. Hlavné prvky návrhu sú:

 ‣ právne záväzné opatrenia na zablokovanie najbežnejších spôsobov, ktoré spoločnosti využívajú 
v snahe vyhnúť sa plateniu daní (návrh smernice o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam),

 ‣ návrh o vykazovaní daňových informácií o nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v EÚ 
podľa jednotlivých krajín medzi daňovými orgánmi členských štátov (zmena smernice 
o administratívnej spolupráci v oblasti daní),

 ‣ odporúčanie o predchádzaní zneužívaniu daňových zmlúv,

 ‣ opatrenia na podporu dobrej správy na medzinárodnej úrovni, ako aj nový postup, vďaka 
ktorému EÚ bude môcť zostaviť zoznam jurisdikcií tretích krajín, ktoré sa odmietajú správať 
férovo.

Smernicu o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam Rada schválila v júli. Členské štáty musia pravidlá 
transponovať do svojich právnych predpisov do konca roku 2018 a začať ich uplatňovať od januára 
2019. Nové pravidlá o vykazovaní daňových informácií podľa jednotlivých krajín medzi daňovými 
orgánmi Rada schválila v marci a členské štáty ich musia transponovať do vnútroštátneho práva do 
polovice roka 2017.

Boli podpísané dohody s Andorrou a Monakom, podľa ktorých si od roku 2018 členské štáty EÚ a tieto 
dve susedné krajiny budú automaticky vymieňať informácie o finančných účtoch svojich obyvateľov.

V apríli Komisia navrhla, aby veľké nadnárodné spoločnosti pôsobiace na jednotnom trhu EÚ 
s obratom nad 750 miliónov EUR zverejňovali daň z príjmov právnických osôb, ktorú platia, a to 
podľa jednotlivých krajín. Navrhovanými pravidlami sa zabezpečí väčšia transparentnosť zdaňovania 
príjmov právnických osôb a občanom sa umožní posúdiť daňové stratégie nadnárodných spoločností 
a ich prínos k blahobytu.

Spravodlivé zdaňovanie: Komisia 
predstavuje nové opatrenia proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
právnických osôb.
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V apríli Komisia navyše predstavila opatrenia na modernizáciu DPH v EÚ. Akčný plán je prvým krokom 
k jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH zameranému na riešenie podvodov, podporu podnikania 
a pomoc digitálnemu hospodárstvu a elektronickému obchodu.

V júli Komisia predstavila ďalšie kroky s cieľom posilniť transparentnosť daní a boj proti daňovým 
únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam na úrovni EÚ a na medzinárodnej úrovni. Iniciatívy 
sa zamerali na odstránenie existujúcich medzier v daňovom rámci, ktoré umožňujú cezhraničné 
zneužívanie daňového systému a nezákonné finančné toky.

V septembri Komisia predložila „hodnotiacu tabuľku ukazovateľov“ (týkajúcich sa hospodárstva, 
financií, stability a dobrej správy v daňových záležitostiach) s cieľom členským štátom pomôcť určiť 
jurisdikcie tretích krajín, ktoré by sa v rámci zostavovania spoločného zoznamu EÚ mali preveriť 
prioritne. Členské štáty pri vytváraní prvého spoločného zoznamu EÚ uvádzajúceho tretie jurisdikcie, 
ktoré odmietajú dodržiavať medzinárodné štandardy dobrej správy v daňových záležitostiach, dosiahli 
značný pokrok.

Komisia v októbri prijala veľký balík reforiem dane z príjmov právnických osôb, ktorý zahŕňa tieto 
tri nové návrhy: vytvoriť modernejší a spravodlivejší daňový systém pre podniky, odstrániť medzery 
v právnych predpisoch medzi členskými štátmi EÚ a tretími krajinami a stanoviť pravidlá riešenia 
sporov zamerané na odstraňovanie problémov s dvojitým zdaňovaním podnikov.

Konkrétnejšie balík zahŕňal oživenie projektu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmu 
právnických osôb, ktorý zmení spôsob, akým sa spoločnosti zdaňujú na jednotnom trhu, čím sa 
zabezpečí spravodlivejší a konkurencieschopnejší systém zdaňovania príjmov právnických osôb, ktorý 
bude priaznivejší pre rast. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb obsahuje 
aj dôležité nové prvky, aby sa zlepšili kapacity na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a podporu rastu.

Komisia takisto navrhla zlepšený systém riešenia sporov o dvojitom zdaňovaní v EÚ, ktorým sa 
prispôsobujú súčasné mechanizmy riešenia sporov, aby lepšie vyhovovali potrebám podnikov, pre 
ktoré dvojité zdaňovanie predstavuje zásadnú prekážku.

Balík reforiem dane z príjmov právnických osôb obsahuje aj návrh na rozšírenie už dohodnutých 
interných predpisov EÚ proti hybridným nesúladom na tie, ktoré sa týkajú tretích krajín.

Komisár Jonathan Hill (2014 – 
2016) vysvetľuje v Európskom 
parlamente návrhy týkajúce sa 
daňovej transparentnosti vo 
verejnom sektore, Štrasburg 
(Francúzsko) 12. apríla 2016.
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Finančné trhy fungujúce v prospech spotrebiteľov

Finančné spoločnosti by mali na skutočne integrovanom trhu EÚ čo najviac využívať úspory z rozsahu, 
pričom online služby ponúkajú nové príležitosti a inovatívne riešenia.

Členské štáty mali implementovať smernicu o hypotekárnych úveroch najneskôr do marca 2016. 
Do konca roka smernicu v plnom rozsahu transponovalo 19 členských štátov. Novými pravidlami sa 
zabezpečí, aby spotrebitelia, ktorí kupujú nehnuteľnosť alebo si berú úver, za ktorý ručia vlastným 
domovom, boli primerane informovaní a chránení pred rizikami. Smernica by mala podporovať 
hospodársku súťaž na hypotekárnych trhoch a ponúknuť nové podnikateľské príležitosti veriteľom 
i sprostredkovateľom, čo by malo v budúcnosti viesť k zníženiu nákladov a priniesť tak priamy úžitok 
spotrebiteľom.

Do septembra mali členské štáty implementovať aj smernicu o platobných účtoch, ktorá všetkým 
spotrebiteľom dáva právo mať prístup k základným službám platobných účtov bez ohľadu na ich 
finančnú situáciu. Do konca roka tak urobilo iba 14 členských štátov (Bulharsko, Česká republika, 
Dánsko, Nemecko, Estónsko, Írsko, Litva, Maďarsko, Malta, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko 
a Spojené kráľovstvo). Francúzsko a Fínsko oznámili čiastočné transpozičné opatrenia.

Budovanie únie kapitálových trhov

Komisia pokračovala v úsilí o vybudovanie únie kapitálových trhov na základe akčného plánu pre úniu 
kapitálových trhov prijatého v roku 2015. Predložila oznámenie o urýchlení vykonávania akčného 
plánu a vypracovaní ďalších priorít vrátane celoúnijného osobného dôchodkového produktu.

Prvé opatrenie nadobudlo účinnosť v apríli 2016. Investície do infraštruktúry sú vďaka nemu 
pre poisťovacie spoločnosti, ktoré sú dobre vybavené na poskytovanie potrebného dlhodobého 
financovania, atraktívnejšie.

Komisia v júli navrhla zmeny existujúcich právnych predpisov s cieľom podporiť nárast vo využívaní 
európskych fondov rizikového kapitálu a európskych fondov sociálneho podnikania, čím sa súkromným 
investorom poskytne jednoduchší a atraktívnejší spôsob, ako investovať do malých a rozvíjajúcich sa 
podnikov.

V septembri Komisia oznámila širšiu stratégiu pre udržateľné financovanie, aby podporila investície do 
čistých technológií. V novembri Komisia uvoľnila spoločné investície vo výške až do 300 miliónov EUR 
prostredníctvom rozsiahleho celoúnijného fondu zastrešujúceho fondy rizikového kapitálu. Pomôže 
to posilniť kapacitu odvetvia rizikového kapitálu EÚ ponúkať atraktívne výnosy inštitucionálnym 
investorom a rozšíriť záber tohto sektora na širšiu skupinu členských štátov.

Okrem toho Komisia v novembri predložila legislatívny návrh o reštrukturalizácii podnikov a druhej 
šanci. Cieľom návrhu je dať čestným podnikateľom druhú šancu po tom, ako prekonali bankrot, čím sa 
prispeje k dynamickému podnikateľskému prostrediu a podporia inovácie.
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„Počas nasledujúcich piatich 
rokov chcem pokračovať 
v reforme našej hospodárskej 
a menovej únie v záujme 
zachovania stability našej 
jednotnej meny a posilnenia 
konvergencie hospodárskych 
a fiškálnych politík a politík 
trhu práce medzi členskými 
štátmi, ktoré používajú 
spoločnú menu.“

Jean-Claude Juncker, politické 
usmernenia, 15. júla 2014

Hospodárska integrácia 
prostredníctvom zavŕšenej 
hospodárskej a menovej únie 
prináša hospodárstvu EÚ 
ako celku aj hospodárstvam 
jednotlivých členských štátov 
výhody vyplývajúce z rozsahu, 
vnútornej efektívnosti 
a odolnosti. To zase ponúka 
príležitosti na dosiahnutie 
hospodárskej stability, vyššieho 
rastu a väčšej zamestnanosti, 
z čoho majú priamy prospech 
občania EÚ. Hoci ešte existuje 
veľký priestor na pokrok, práca 
na dobudovaní hospodárskej 
a menovej únie v roku 2016 
rýchlo napredovala vďaka 
mnohým iniciatívam Európskej 
komisie.

Medzi hlavné výzvy naďalej 
patrilo ďalšie znižovanie 
počtu osôb vystavených 
riziku sociálneho vylúčenia 
a podpora trendu klesajúcej 
nezamestnanosti. Hoci 
nezamestnanosť bola stále 

privysoká, v eurozóne 
v novembri dosiahla 
sedemročné minimum na 
úrovni 9,8 %.

Okrem toho EÚ pokračovala 
v úsilí o dokončenie bankovej 
únie ako kľúčového stavebného 
prvku hospodárskej a menovej 
únie.

Počas roka 2016 sa dosiahol 
pokrok pri zefektívňovaní 
postupov európskeho 
semestra, teda cyklu EÚ, 
ktorý slúži na koordináciu 
hospodárskych a fiškálnych 
politík. Odporúčania 
prijaté počas európskeho 
semestra 2016 poskytujú 
usmernenia pre všetky 
členské štáty a eurozónu 
ako celok a zameriavajú sa 
na presadzovanie politík 
a reforiem, ktoré vytvárajú 
viac pracovných miest, 
zvyšujú sociálnu spravodlivosť 
a konvergenciu a podnecujú 

rast podporou investičných 
stratégií.

Cyklus európskeho semestra 
na rok 2017 sa začal v polovici 
novembra. Komisia opätovne 
vyzvala členské štáty, aby 
zdvojnásobili úsilie v súlade 
so zásadami „účinného 
trojuholníka“, ktorý pozostáva 
zo stimulovania investícií, 
z realizácie štrukturálnych 
reforiem a zo zabezpečovania 
zodpovedných fiškálnych 
politík, pričom by sa mal 
klásť dôraz na nestranný 
a spravodlivý vzťah medzi 
jednotlivcom a spoločnosťou 
a inkluzívnejší rast.

KAPITOLA 5

Prepracovanejšia 
a spravodlivejšia 
hospodárska a menová 
únia

Podpredseda Komisie Valdis 
Dombrovskis odpovedá na otázky na 
burze cenných papierov v New Yorku 

(Spojené štáty) 5. októbra 2016.
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Kontrola štátnej pomoci a zabezpečovanie spravodlivej
hospodárskej súťaže

Kontrola štátnej pomoci zohráva dôležitú úlohu pri zabezpečovaní rovnakých podmienok v rámci 
bankovej únie. Od začiatku finančnej krízy v roku 2008 celkovo 113 bánk v EÚ predstavujúcich 
asi 30 % aktív bankového systému EÚ pristúpilo po získaní verejných finančných prostriedkov 
k reštrukturalizácii podľa pravidiel uplatniteľných na štátnu pomoc. Členské štáty podporili banky 
kapitálovou injekciou vo výške 655,3 miliardy EUR (4,5 % hrubého domáceho produktu EÚ 
v roku 2015) a 1 293,1 miliardy EUR (alebo 9,2 % hrubého domáceho produktu) v podobe záruk 
a inej podpory likvidity. Pomoc im bola poskytnutá na zabezpečenie úspor občanov a zabránenie 
nekontrolovateľným bankrotom a následnému kolapsu bankového systému na celom kontinente. 
Väčšina bánk, ktoré dostali pomoc počas krízy, sa odvtedy po uskutočnení podstatnej časti svojich 
plánov reštrukturalizácie zotavila. Tie, ktorých obchodný model nezvratne zlyhal (42 zo 113 bánk), 
boli zlikvidované náležitým spôsobom.
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K ODPORÚČANIAM PRE JEDNOTLIVÉ KRAJINY
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V júli Komisia uzavrela vyšetrovanie kartelových dohôd v oblasti swapov kreditného derivátu 
a poskytovateľovi dátových služieb Markit a Medzinárodnému združeniu pre swapy a deriváty 
(International Swaps and Derivatives Association) uložila záväzné povinnosti. Počas desiatich 
rokov budú tieto dva subjekty poskytovať licencie týkajúce sa kľúčových údajov a práv duševného 
vlastníctva v záujme výmeny, a to za spravodlivých, primeraných a nediskriminačných podmienok. 
Toto opatrenie pomôže zabezpečiť, aby obchodovanie so swapmi kreditného derivátu bolo pre 
investorov bezpečnejšie a lacnejšie.

Komisia v marci predbežne vyhlásila, že účinnosť nariadenia o skupinovej výnimke v poisťovníctve 
by sa nemala predĺžiť. Toto predbežné stanovisko bolo následne potvrdené v decembri po posúdení 
vplyvu. Účinnosť nariadenia sa preto skončí v marci 2017.

Podľa Európskej centrálnej banky platby kartou v roku 2014 predstavovali 46 % elektronických 
platieb v EÚ. Multilaterálne výmenné poplatky vychádzajúce z kolektívnej dohody bánk a ukladané 
maloobchodníkom za prijímanie kariet sa môžu premietnuť do vyšších cien pre spotrebiteľov. Tým 
sa zaoberá nariadenie o výmenných poplatkoch, ktoré nadobudlo účinnosť na konci roka 2015 
a ktorým sa stanovil strop týchto poplatkov na konkurencieschopnej úrovni. Druhý súbor pravidiel 
podľa uvedeného nariadenia nadobudol účinnosť v júni 2016; platobné náklady sa vďaka nemu stali 
transparentnejšími pre maloobchodníkov a spotrebiteľov, čo im umožní prijať fundované rozhodnutie.

Komisia zároveň pokračovala v antitrustovom konaní proti multilaterálnym výmenným poplatkom 
dohodnutým medzi spoločnosťami Visa a MasterCard za medziregionálne transakcie, na ktoré sa 
nevzťahuje nariadenie o výmenných poplatkoch. Medziregionálne multilaterálne výmenné poplatky 
sú poplatky, ktoré obchodníci v EÚ platia za prijímanie platieb kartami vydanými mimo Európskeho 
hospodárskeho priestoru.

V júni Všeobecný súd potvrdil zistenia Komisie, že spoločnosť Groupement des Cartes Bancaires (ktorá 
riadi systém platieb kartami „CB“ vo Francúzsku) obmedzila hospodársku súťaž na francúzskom trhu 
vydávania kariet, lebo novým aktérom sťažila vstup na trh. Proti rozsudku Všeobecného súdu bolo 
podané odvolanie.

Nové orgány na podporu prehĺbenia procesu

Správa hospodárskych záležitostí v EÚ bola posilnená zriadením nezávislej Európskej fiškálnej rady 
s poradnou funkciou. V nadväznosti na rozhodnutie Komisie z októbra 2015 a na návrh obsiahnutý 
v správe piatich predsedov – teda v dokumente, ktorý zostavil predseda Komisie a jeho kolegovia 
z Európskeho parlamentu, Európskej centrálnej banky, Euroskupiny a samitu eurozóny, začala 
Európska fiškálna rada vykonávať svoju činnosť v novembri 2016. Jej úlohou je hodnotiť uplatňovanie 
fiškálneho rámca EÚ a poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa vhodných fiškálnych zámerov 
v eurozóne ako celku. Uvedená rada spolupracuje aj s vnútroštátnymi fiškálnymi radami členských 
štátov a poskytuje odborné poradenstvo na žiadosť predsedu Junckera.

Podpredseda Komisie Valdis 
Dombrovskis na stretnutí s prezidentom 
Európskej centrálnej banky 
Mariom Draghim, Brusel 8. júna 2016.
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Európska fiškálna rada je nezávislá a tvoria ju uznávaní odborníci, ktorí poskytujú nezávislé odborné 
posudky v oblastiach svojej expertízy a ktorí sú do funkcie vymenovaní po konzultáciách s členskými 
štátmi, vnútroštátnymi fiškálnymi radami a Európskou centrálnou bankou.

V septembri ako ďalší krok pri vykonávaní správy piatich predsedov Rada odporučila, aby členské štáty 
eurozóny zriadili alebo určili národné rady pre produktivitu. Tieto rady by mali analyzovať vývoj a politiky 
v oblasti produktivity a konkurencieschopnosti a prispieť k posilneniu zodpovednosti a k vykonávaniu 
potrebných reforiem na vnútroštátnej úrovni. Tak budú podporovať udržateľný hospodársky rast 
a konvergenciu. Rady pre produktivitu budú pravidelne uverejňovať správy o svojich analýzach.

Banková únia

EÚ pokračovala v úsilí o dokončenie bankovej únie ako kľúčového stavebného prvku odolnej 
a dynamickej hospodárskej a menovej únie. Banková únia bola vytvorená s cieľom zabezpečiť, aby 
banky v eurozóne boli silnejšie a lepšie sledované. Prípadné problémy bude možné riešiť ľahšie a bez 
použitia peňazí daňových poplatníkov.

V januári sa podarilo úplne sfunkčniť ďalší míľnik bankovej únie – jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií. Tento mechanizmus je kľúčovým doplnkom jednotného mechanizmu dohľadu, 
ktorý zastrešuje Európska centrálna banka, a má viesť k integrovanejšiemu bankovému dohľadu 
a krízovému riadeniu v bankovej únii. Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií posilňuje 
odolnosť finančného systému a pomáha predchádzať budúcim krízam v bankovej únii bánk tým, že 
zabezpečuje, aby sa riešili účinne a včas.

Okrem toho pokračovali aj rokovania s Európskym parlamentom a Radou o treťom pilieri bankovej 
únie, a to o európskom systéme ochrany vkladov, ktorý vychádza z existujúcich vnútroštátnych 
systémov ochrany vkladov. Európsky systém ochrany vkladov financovaný bankami by predstavoval 
ďalšiu bezpečnostnú sieť pre sporiteľov v celej EÚ. Zlepšil by rozdelenie rizika v bankovom sektore 
medzi viaceré inštitúcie. Znížila by sa tak zraniteľnosť voči veľkým miestnym otrasom.

Súbežne s prácou na európskom systéme ochrany vkladov členské štáty uznali, že je nutné urobiť 
ďalšie kroky, pokiaľ ide o znižovanie a rozdeľovanie rizík vo finančnom sektore, a to s cieľom vyriešiť 
viaceré pretrvávajúce problémy. Komisiou navrhované pravidlá týkajúce sa celkovej schopnosti 
absorbovať straty sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť, že za problémy bánk budú platiť skôr 
veritelia bánk ako daňovníci.

Okrem toho do konca roka 2016 väčšina členských štátov transponovala a do vnútroštátnych 
právnych predpisov zaviedla príslušné právne ustanovenia jednotného súboru pravidiel, čím sa 
v rámci bankovej únie zabezpečila ešte konzistentnejšia regulácia a kvalitný dohľad. Všetky členské 
štáty s výnimkou ôsmich transponovali smernicu o ozdravení a riešení krízových situácií a zaviedli 
tak harmonizované a vylepšené nástroje na riešenie bankových kríz, zatiaľ čo 20 členských štátov 

Posledný pilier bankovej únie: vytvorenie 
fondu na ochranu vkladov.
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v plnom rozsahu transponovalo aj smernicu o ochrane vkladov, čím sa zaistila ochrana úspor občanov 
EÚ v týchto členských štátoch.

Finančné trhy

Pre fungovanie finančného trhu sú nevyhnutné referenčné hodnoty. V júni nadobudlo účinnosť 
nariadenie o referenčných hodnotách, ktoré zlepšuje fungovanie a správu referenčných hodnôt 
a zabezpečuje, že sa s nimi nebude dať manipulovať. Nové pravidlá pomôžu chrániť investorov 
i spotrebiteľov.

V novembri Komisia navrhla nové pravidlá pre kľúčových aktérov na finančnom trhu s cieľom 
zabezpečiť, aby centrálne protistrany a vnútroštátne orgány v EÚ mali prostriedky a boli pripravené 
rázne konať, ak nastane krízový scenár. Centrálne protistrany vystupujú ako protistrana oboch strán 
transakcie v rámci finančného nástroja. Hlavným cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa zachovali 
zásadné funkcie centrálnych protistrán a zároveň sa zachovala finančná stabilita a zabránilo tomu, 
aby náklady na reštrukturalizáciu a riešenie problémov zlyhávajúcich centrálnych protistrán splácali 
daňovníci.

V tom istom mesiaci Komisia navrhla zmeny nariadenia o kapitálových požiadavkách, ktoré stanovuje 
prudenciálne požiadavky na inštitúcie, a smernice o kapitálových požiadavkách, v ktorej sú zakotvené 
pravidlá riadenia a dohľadu nad inštitúciami. Takisto navrhla zmenu smernice o ozdravení a riešení 
krízových situácií bánk a nariadenia o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií, v ktorých 
sa stanovujú pravidlá ozdravovania a riešenia krízových situácií zlyhávajúcich inštitúcií a ktorými sa 
zriaďuje jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií. Zmeny obsahujú opatrenia, ktoré posilnia 
odolnosť bankového sektora EÚ, a tým zvýšia dôveru trhov v tento sektor.

Úsilie o celkové správne fungovanie

Pokiaľ ide o regulačný rámec EÚ pre finančné služby, Komisia v priebehu roka oznámila činnosti 
nadväzujúce na hlavné zistenia a ďalšie kroky vyplývajúce z výzvy na predloženie dôkazov. Cieľom 
tejto iniciatívy je získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán a posúdiť kumulatívny vplyv 
a interakciu súčasných finančných pravidiel. Komisia sa okrem iného plánuje zamerať na odstránenie 
zbytočných regulačných prekážok pre bankové úvery a financovanie malých a stredných podnikov a na 
posilnenie primeranosti pravidiel v sektore bankovníctva, trhov s derivátmi, správy poistného majetku 
a úverového ratingu. Ostatné opatrenia, z ktorých niektoré už boli navrhnuté, povedú k zníženiu 
zbytočného regulačného zaťaženia, ako napríklad požiadavky na podávanie správ orgánom dohľadu 
a požiadavky na zverejňovanie, ktorými sa musí riadiť finančný sektor EÚ. Komisia má v úmysle prijať 
konzistentnejšie a progresívnejšie pravidlá a riešiť nejednotné interakcie a medzery v regulačnom 
rámci EÚ.

Verejná konzultácia o európskom pilieri sociálnych práv

V marci Komisia predložila prvý predbežný náčrt budúceho európskeho piliera sociálnych práv. Predseda 
Juncker v prejave o stave Únie v septembri 2015 uviedol: „Musíme zintenzívniť snahu o vybudovanie 
spravodlivého a skutočne celoeurópskeho trhu práce (...) V rámci tohto úsilia budem presadzovať 
vytvorenie európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by zohľadňoval meniacu sa realitu európskej 
spoločnosti a sveta práce a ktorý by slúžil ako usmernenie pre obnovenú konvergenciu v eurozóne.“ 
V prejave v roku 2016 predseda Juncker opäť potvrdil svoj záväzok pracovať na európskom pilieri 
sociálnych práv a povedal, že EÚ sa nespráva dosť sociálne a že Komisia sa bude aj naďalej s vervou 
a entuziazmom usilovať, aby sa to zmenilo.
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V rámci piliera sa identifikuje niekoľko základných zásad v oblasti prístupu k zamestnaniu, pracovných 
podmienok a sociálnej ochrany, pričom ťažiskom budú nové výzvy, akými sú starnutie obyvateľstva, 
globalizácia, technologické zmeny a sociálne rozdiely v hospodárskej a menovej únii.

V priebehu roku 2016 Komisia diskutovala s ostatnými inštitúciami EÚ a s vnútroštátnymi orgánmi, so 
sociálnymi partnermi, zástupcami občianskej spoločnosti, s akademickou obcou a občanmi o obsahu 
a úlohe piliera na ceste k prepracovanejšej a spravodlivejšej hospodárskej a menovej únii. Výsledok 
tejto diskusie sa premietne do iniciatívy, ktorá bude uverejnená na jar 2017.

Pilier by mal vychádzať z právnych predpisov EÚ o sociálnych otázkach a dopĺňať ich, aby usmerňoval 
politiky vo viacerých oblastiach nevyhnutných pre riadne fungujúce a spravodlivé trhy práce a systémy 
sociálneho zabezpečenia. Po zavedení by sa mal stať referenčným rámcom na posudzovanie 
úspešnosti účastníckych členských štátov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, na podporu 
reforiem na vnútroštátnej úrovni a konkrétnejšie by mal slúžiť ako záchytný bod pre obnovený proces 
konvergencie v eurozóne.

Nový začiatok sociálneho dialógu

V júni Komisia spolu s holandským predsedníctvom Rady Európskej únie a európskymi 
medziodvetvovými sociálnymi partnermi (Európska konfederácia odborových zväzov, BusinessEurope, 
Európska asociácia remesiel, malých a stredných podnikov a Európske stredisko podnikov s verejnou 
účasťou a podnikov všeobecného hospodárskeho záujmu) podpísala vyhlásenie o „novom začiatku 
sociálneho dialógu“. Ide o súčasť nového začiatku sociálneho dialógu, ktorý inicioval predseda Juncker 
na konferencii na vysokej úrovni v marci 2015 spolu s európskymi, vnútroštátnymi a odvetvovými 
sociálnymi partnermi a s ostatnými inštitúciami EÚ.

Vo vyhlásení sa zdôrazňuje zásadná úloha európskeho sociálneho dialógu ako významnej súčasti 
tvorby politiky EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

SOCIÁLNE
PRÁVA

PRACOVNÉ
MIESTA

Primeraná a udržateľná 
sociálna ochrana

Spravodlivé pracovné podmienky

Rovnaké príležitosti a prístup 
na trh práce

EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV: TRI PRIORITY
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Komisia bude aj naďalej zapájať sociálnych partnerov do tvorby politík a právnych predpisov na úrovni 
EÚ, ako aj do správy hospodárskych záležitostí a európskeho semestra. Členské štáty súhlasili s tým, 
že budú aktívne prizývať sociálnych partnerov k navrhovaniu a vykonávaniu reforiem a politík a že 
posilnia sociálny dialóg na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty sa tiež zaviazali zapojiť vnútroštátnych 
sociálnych partnerov do európskeho semestra s cieľom prispieť k úspešnému vykonávaniu odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny.

Európa 2020, európsky semester a ľudský kapitál

Kvalifikovaní ľudia sú jednou z hlavných hnacích síl hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti 
a tvorby pracovných miest. Tento dôležitý článok bol zdôraznený v oznámení Komisie „Zlepšiť 
a zmodernizovať vzdelávanie“. Ak má EÚ konkurovať v globálnom hospodárstve, musí sa spoliehať 
na kvalitu ľudského kapitálu. Nevyhnutnou podmienkou dlhodobej prosperity je investovanie do ľudí 
cez výkonné a účinné systémy vzdelávania a odbornej prípravy. Vysokokvalifikovaní pracovníci v EÚ 
stimulujú výskum a vývoj a nové myšlienky pretavujú do inovácií. Vedomosti a zručnosti získané 
v systéme vzdelávania pomáhajú zabezpečiť zamestnanosť a stabilný príjem, čím sa znižuje riziko 
chudoby a sociálneho vylúčenia.

Preto sú reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy obrovskou prioritou vo väčšine členských 
štátov a takisto zastávajú významné miesto v európskom semestri 2016. Celkovo 21 členských 
štátov dostalo odporúčania pre jednotlivé krajiny v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Európsky semester: nástroj na udržanie 
zdravých verejných financií v členských 
štátoch EÚ.
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