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JOSÉ MANUEL BARROSO
Predseda, Európska komisia

Jednotná, otvorená a silná Európa

Za posledných päť rokov, odkedy sa táto Európska komi-
sia ujala svojho mandátu, bola Európa svedkom bezpre-
cedentného obdobia zmien. Finančná kríza, ktorá pre-
rástla do krízy štátneho dlhu, hospodárskej a sociálnej 
krízy, rúcala bariéry medzi politikou na európskej a vnút-
roštátnej úrovni.

V tomto čase zmien nebolo viac možné pridržiavať sa 
zaužívaných postupov. Ak obdobie piatich rokov pred 
nástupom tejto Komisie môžeme charakterizovať ústav-
nými otázkami, ktoré boli vyriešené v prijatím Lisabon-
skej zmluvy, tak posledných päť rokov bolo ovplyvnených 
hrozbou finančnej krízy a krízy štátneho dlhu. Zoči-voči 
týmto výzvam môžeme byť veľmi hrdí na to, že sme 
Európu udržali zjednotenú a otvorenú a že sa nám ju 
podarilo posilniť do budúcnosti.

„Zjednotenú“, pretože sme Európu udržali spolu a dokonca 
ju rozšírili, napriek tlaku vyvíjanému na naše krajiny. 
„Otvorenú“, pretože sme sa spolu s našimi medzinárod-
nými partnermi v rámci G20 zúčastnili na globálnom 

„Keď vás zastihne búrka, jedinou možnosťou, ako z nej  
vyjsť bez ujmy, je udržiavať kurz a nemeniť smer.“ 

(Jean Monnet)

riešení krízy, naďalej sme podporovali obchod ako 
nástroj rastu v rámci Európskej únie a celého sveta 
a zároveň sme dodržiavali záväzky voči rozvojovým kra-
jinám. „Silnejšiu“, pretože sa v súčasnosti v celej Európe 
zavádzajú hospodárske reformy a pretože sme posilnili 
správu našich hospodárskych záležitostí najmä v euro-
zóne, vďaka čomu budú hospodárstva Európy lepšie pri-
pravené na globalizáciu.

Pritom sme stavali na tom, čo je jedinečné na Európskej 
únii. Základom EÚ sú naše spoločné hodnoty. Hodnoty, 
ako sú mier – naša základná zásada, za ochranu ktorého 
nám bola udelená Nobelova cena za rok 2012. Jednota 
a rozmanitosť sú zdrojom sily, ktorú si musíme chrániť. 
A nesmieme zabudnúť na solidaritu, ktorej prejavom je 
naše sociálne trhové hospodárstvo a ochrana občanov 
EÚ, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. Týmito 
hodnotami sa riadila naša práca. EÚ je viac ako len hos-
podársky projekt. Je to projekt politický. Je to komunita 
kultúr, spoločných hodnôt a kľúčových záujmov, ktoré 
vytvárajú našu spoločnú budúcnosť.
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Zástupcovia krajín G8 diskutujú za okrúhlym stolom o globálnej finančnej kríze (Camp David, 2012). Zľava v smere  
hodinových ručičiek: Angela Merkelová, Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti,  
Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron a Dmitrij Medvedev (obaja sediaci chrbtom).

Európska komisia vytrvalo snažila zabrániť kolapsu európ-
skych hospodárstiev. Chýbajúca regulácia a dohľad nad 
finančnými trhmi umožnili špekulácie a vznik úverových 
bublín. Nepríjemné následky odhalili, že mnohé členské 
štáty Únie si žili nad svoje pomery a zaostávali v konku-
rencieschopnosti. A i keď boli naše hospodárstva navzájom 
úzko prepojené, chýbal nám silný riadiaci rámec na pred-
chádzanie nezdravým politikám alebo na riešenie krízy 
v čase jej prepuknutia. Za posledných 5 rokov bola Komisia 
hnacou silou úsilia o nápravu tohto stavu.

EÚ dnes chráni občanov a daňových poplatníkov prostred-
níctvom potrebnej prísnejšej regulácie zameranej na 
garanciu úspor, zodpovednejšie podnikanie bánk a obme-
dzenie rizika podstupovaného bankármi. Zabezpečili sme, 
aby sa čestné správanie opäť stalo súčasťou systému. 
A podnikli sme kľúčové kroky – nepredstaviteľné pred krí-
zou – smerom k vytvoreniu bankovej únie. Výsledkom je, 
že finančný sektor teraz podlieha väčšej regulácii 
a finančné regulačné orgány sú lepšie vybavené na usku-
točňovanie dohľadu nad bankami, na riešenie zložitého 
hospodárskeho vývoja a na ochranu vašich úspor.

Zaviedli sme systém kolektívneho ekonomického a rozpoč-
tového riadenia na úrovni EÚ, ktorý zabezpečí, že všetky 
vlády stabilizujú svoje verejné financie a túto stabilitu 
zachovajú a že sa uskutočnia potrebné reformy s cieľom 
posilniť a udržať konkurencieschopnosť našich ekonomík. 
Spoločne sme vytvorili mechanizmus, ktorý poskytuje úvery 
tým krajinám, ktoré sú pod najväčším tlakom trhov. Kríza 
nakoniec euro ešte viac posilnila, pričom eurozóna nestra-
tila ani jedného člena, naopak ich získava. Použili sme 
všetky dostupné prostriedky, aby sme zachovali pracovné 

miesta a ľuďom bez práce pomohli vrátiť sa na pracovný 
trh. Osobitnú pozornosť sme venovali akútnemu problému 
nezamestnanosti mladých ľudí. Dohodli sme nový rozpočet 
EÚ zameraný na investície, ktoré pomáhajú členským štá-
tom, regiónom, podnikom a ľuďom. Na podporu rastu 
a tvorby pracovných miest sme otvorili nové trhy nielen na 
našom kontinente prostredníctvom ďalšieho rozvoja jed-
notného trhu a presadzovania jeho štyroch slobôd, ale aj 
vo svete prostredníctvom ambicióznych globálnych 
obchodných dohôd.

V pozadí okamžitého riadenia krízy sme vytvorili dlhodobý 
plán na modernizáciu európskeho hospodárstva. V našej 
stratégii Európa 2020 sú stanovené realistické, ale ambi-
ciózne ciele, aby sme Európu priviedli späť na cestu inteli-
gentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Cieľom 
nového rozpočtu EÚ je zvýšiť konkurencieschopnosť pro-
stredníctvom väčšieho dôrazu na výskum, inovácie 
a infraštruktúru. Osobitná pozornosť sa venuje prepojeniu 
EÚ v oblasti prepravy, energetiky a internetu. Vychádzali 
sme z cieľov v oblasti zmeny klímy a energetiky na rok 
2020, ktoré boli prijaté predchádzajúcou Komisiou, a sta-
novili sme rámec pre rok 2030. Konkurencieschopnosť, 
udržateľnosť a bezpečnosť dodávok sú kľúčové pre našu 
politiku v oblasti zmeny klímy a energetiky. Okrem toho 
sme v našej koncepcii predstavili jasnú víziu o zavŕšení 
hospodárskej a menovej únie.

Jean Monnet povedal: „Vždy som bol presvedčený o tom, 
že v krízach sa prejaví sila Európy“. Dokázali sme, že mal 
pravdu on – nie tí, čo pochybovali. Ukázali sme, čo je 
možné dosiahnuť, keď inštitúcie EÚ a členské štáty 
spolupracujú.

RIEŠENIE HOSPODÁRSKEJ KRÍZY A VYTVÁRANIE PODMIENOK NA 
STIMULÁCIU UDRŽATEĽNÉHO RASTU A ZAMESTNANOSTI
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José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, so študentmi v Poľsku (2011).

Zatiaľ čo hlavnou výzvou za posledných päť rokov bola 
hospodárska a finančná kríza, nestratili sme so zreteľa 
potrebu riešiť aj ďalšie obavy európskych občanov.

Komisia prijala rad iniciatív na zaručenie voľného pohybu 
osôb, tovaru, služieb a kapitálu, na zabezpečenie možnosti 
výberu a spravodlivej hospodárskej súťaže pre spotrebite-
ľov a podniky a na zvýšenie investícií do infraštruktúry. 
Vďaka jednotnému trhu sa nám podarilo ďalej znížiť 
poplatky za roaming, ponúknuť turistom a spotrebiteľom 
výhodnejšie ceny a väčšie práva. Takisto sme po tridsať 
rokov trvajúcich rokovaniach schválili európsky patent, 
ktorý prináša úspory nákladov a času pre výskumných pra-
covníkov a podniky. Zlepšili sme informovanosť o pracov-
ných príležitostiach v rámci EÚ, čo vám uľahčí hľadanie si 
zamestnania v iných členských štátoch.

V súčasnosti je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, 
aby sa dodržiavali hodnoty, na ktorých je Únia založená, 
ako je napríklad zásada právneho štátu. Komisia 
v posledných rokoch zasahovala v prípade niekoľkých 
členských štátov s cieľom zabezpečiť, aby sa rešpektovali 
tieto základné zásady a plne dodržiavali práva a slobody 
občanov. A budeme v tom pokračovať systematickejším 
a rozhodným spôsobom prostredníctvom iniciatívy na 
podporu právneho štátu, ktorú sme navrhli.

PRÁCA PRE OBČANOV EURÓPY

Riešenie otázok, ktoré sú skutočne dôležité pre ľudí, si 
vyžaduje, aby sa európske inštitúcie zamerali na oblasti, 
kde môžu priniesť najvyššiu hodnotu. Európska spolu-
práca je rozhodujúca v mnohých oblastiach, ale nie v kaž-
dej oblasti je potrebná. Táto Komisia navrhla právne 
predpisy tam, kde to bolo potrebné, ale takisto odbúrala 
administratívnu záťaž v bezprecedentnom rozsahu, čím 
európskym podnikom zabezpečila úspory vo výške vyše 
32 miliárd EUR ročne. Od roku 2005 sme zrušili 6 000 
právnych predpisov EÚ. Únia by mala mať „veľký vplyv na 
veľké veci a menší vplyv na menšie veci“.

Riešenie kľúčových otázok, ktoré sú predmetom záujmu 
európskych občanov, si vyžaduje spoločný prístup rôznych 
európskych inštitúcií. Európska komisia je jedinou inštitúciou 
zapojenou do každej fázy rozhodovacieho procesu. Zároveň 
však nič nie je možné dosiahnuť bez plného zapojenia oboch 
partnerov v rámci legislatívneho procesu, pretože o návr-
hoch právnych predpisov rozhodujú ministri národných vlád 
a poslanci Európskeho parlamentu volení občanmi. Táto 
Komisia sa v plnej miere zasadila za to, aby táto spolupráca 
fungovala. Demokratický proces sa posilnil. Každá inštitúcia 
prispela k tomu, aby EÚ vyšla z krízy silnejšia.
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José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, Herman Van Rompuy, predseda Európskej rady, a Martin Schulz,  
predseda Európskeho parlamentu, pri preberaní Nobelovej ceny za mier udelenej EÚ v roku 2012.

V čoraz globalizovanejšom svete záleží na veľkosti. 
Hospodárska kríza, globálne rokovania o zmene klímy, 
obavy o energetickú bezpečnosť, migrácia, arabská jar 
a najnovšie Ukrajina nám ukázali, že EÚ koná účinne iba 
vtedy, keď spolupracujeme.

Hospodárska kríza upriamila pozornosť na Európu, ale 
takisto preukázala schopnosť Európy uplatňovať svoj 
vplyv na medzinárodnej scéne. Európska únia stanovila 
celosvetové normy v mnohých oblastiach, a takisto sa 
zhostila úlohy lídra na celosvetových fórach, ako napr.  
G8/G7, G20, WTO a OSN. Zabezpečili sme silnejšiu glo-
bálnu prítomnosť Únie po celom svete, ako aj v našom 
susedstve. A od Afriky po Áziu, od Latinskej Ameriky 
naprieč tichomorskou a karibskou oblasťou sme stále naj-
väčším celosvetovým darcom rozvojovej pomoci, a to aj 
napriek kríze. Posilnili sme aj naše politické partnerstvá.

POSILNENIE HLASU EURÓPY NA SVETOVEJ SCÉNE

Nobelova cena za mier za rok 2012 pre EÚ nám pripo-
mína, že Únia je symbolom mieru, nádeje a stability. Nič 
z tohto sa však nedá považovať za samozrejmosť. Aktuálne 
udalosti na Ukrajine nám ukazujú, ako sa môže znena-
zdajky vynoriť temná stránka mocenských politík. Obrázky 
mladých Ukrajincov s európskymi vlajkami ako symbolmi 
lepšej, slobodnejšej budúcnosti sú dôkazom toho, ako veľa 
sme dosiahli. EÚ bude vždy podporovať slobodu a demok-
raciu vo svojom susedstve a v ďalších oblastiach.

88



JO
SÉ

 M
AN

U
EL

 B
AR

RO
SO

Naším najväčším úspechom je možno spôsob, akým 
sme konali. Nemali by sme zabúdať, že niektoré hlasy 
predpovedali, že Komisia s 27 či 28 členmi a rozšírenou 
Európskou úniou nebude schopná riadne pracovať a pri-
jímať rozhodnutia. Dokázali, sme že tieto predpovede 
boli nesprávne. Odvážne rozhodnutia sme prijali spo-
ločne – zjednotení. Je to dôkaz toho, že v EÚ zdieľame 
spoločnú budúcnosť. Výzvy spojené s globalizáciou nás 
ešte viac zbližujú a spoločné hodnoty nás stmeľujú čoraz 
viac. Zároveň si stále viac uvedomujeme, že je potrebné, 
aby sme našli rozhodnejšie riešenia, na ktorých sa všetci 
zhodneme. Za posledných päť rokov sme ukázali, že tejto 
výzve vieme čeliť. EÚ môže riadne fungovať s 28 členmi 
a naše inštitúcie majú potrebnú schopnosť a skúsenosť, 
ako sa prispôsobiť, zreformovať a zmeniť k lepšiemu.

PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH CIEĽOV

José Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, na návšteve v sýrskom utečeneckom tábore v Jordánsku (2012).

Tento „prehľad dosiahnutých cieľov“ predstavuje len zlo-
mok práce kolégia komisárov počas posledného funkčného 
obdobia. V Únii sme privítali nového člena – Chorvátsko – 
a eurozónu sme rozšírili o Estónsko a Lotyšsko. Od boja 
proti nezamestnanosti mládeže po boj proti obchodovaniu 
s ľuďmi, od poskytovania pomoci 120 miliónom obetí 
katastrof každý rok po pomoc Európanom zameranú na 
ochranu ich osobných údajov na internete tvoríme jednot-
nejšiu, otvorenejšiu a silnejšiu Európu.
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VYTVORENIE EURÓPSKEJ DIPLOMATICKEJ SLUŽBY 
Vytvorili sme od základu novú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť,  
ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou globálnejšieho prístupu  
k pôsobeniu na poli medzinárodných záležitostí. 

Presadzovanie  
mieru, ochrana 

zraniteľných a boj 
proti chudobe

V globalizovanom a vzájomne prepojenom svete je EÚ 
silnejšia, keď jej štáty spolupracujú. Medzinárodné otázky 
si nevyžadujú len zahraničnú politiku, vojenskú silu či 
sankcie, ale aj rozsiahlu reakciu v oblasti pomoci, obchodu 
a svetového hospodárstva. Európska služba pre vonkajšiu 

Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) bola vytvorená s cieľom rozvíjať a šíriť európske politiky  
a hodnoty a posilniť hlas EÚ na globálnej úrovni. 

CATHERINE ASHTON
Podpredsedníčka komisie a vysoká predstaviteľka Únie  
pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

činnosť (ESVČ) sídli v Bruseli. Tvoria ju niektoré útvary 
Európskej komisie a 140 delegácií EÚ na celom svete. 
Úlohou ESVČ je rozvíjať a realizovať európske politiky 
a hodnoty s cieľom poskytnú EÚ väčšiu váhu na globál-
nej scéne. 
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V záujme toho, aby mala naša politická, hospodárska 
a technická podpora čo najväčší dosah, musíme zabezpe-
čiť, aby boli naše snahy v súlade s reformami a ambíciami 
partnerských krajín, ktorým pomáhame. Presne o to sa 
usiluje pracovná skupina EÚ. Výsledkom je vzájomne pro-
spešná situácia, keď EÚ poskytne impulz reformným 
programom, ktoré pomáhajú zabezpečiť väčšiu stabilitu 
a prosperitu.

EÚ poskytla Tunisku v období rokov 2011 až 2013 
finančnú podporu takmer 4 miliardy EUR. Začali sa viesť 
formálne rozhovory na vytvorenie nového „privilegova-
ného partnerstva“, ktoré by zastrešilo všetky oblasti spo-
ločného záujmu. Dosiahla sa dohoda o začatí príprav 
prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (FTA) 
a partnerstva v oblasti mobility .

Keď vypukne kríza, nepostačuje len riešiť symptómy. 
Komplexný prístup EÚ sa takisto zaoberá prvotnými prí-
činami prepojením aspektov diplomacie, bezpečnosti, 
rozvoja a humanitárneho úsilia. V Somálsku EÚ operuje 
na pevnine aj na mori. Od vyvrcholenia pirátskych aktivít 
na pobreží Somálska v rokoch 2008 a 2009 klesol vďaka 
operácii Atalanta počet úspešných pirátskych útokov 
takmer na nulu. EÚ je jedným z hlavných podporovate-
ľov afrických mierotvorcov v Somálsku. Vďaka misiám 
NESTOR a EUTM sa vyškolili tisíce somálskych vojakov 
a členov pobrežných stráží. So Somálskom spolupracu-
jeme takisto na budovaní demokratických štruktúr a pod-
pore hospodárskeho rozvoja krajiny. EÚ je najväčším 
darcom pre Somálsko, pričom sa osobitne zameriava na 
správu vecí verejných, vzdelávanie a hospodárstvo.

SPOJENIE VŠETKÝCH NAŠICH ZDROJOV,  
ABY MALI VÄČŠÍ CELOSVETOVÝ DOSAH
Spojením všetkých našich nástrojov, delegácií a partnerov  
zabezpečujeme komplexný prístup k riešeniu zložitých  
kríz na miestach, ako je Somálsko.

PODOPRA NAŠICH PARTNEROV V PROCESE TRANSFORMÁCIE
Sme priekopníkmi celkom nového spôsobu práce prostredníctvom pracovnej 
skupiny EÚ. Tento postup sa uplatnil v prípade našich partnerov v rámci 
južného susedstva po arabskej jari a v Mjanmarsku/Barme.

Komplexný prístup EÚ sa zaoberá prvotnými príčinami  
kríz prepojením aspektov diplomacie, bezpečnosti,  

rozvoja a humanitárneho úsilia. 

Mjanmarsko/Barma je príkladom, kde EÚ zosúlaďuje svoje 
politické, politicko-hospodárske, hospodárske a technické 

podporné štruktúry s reformami a úsilím našich partnerských 
krajín, ktoré sú v procese transformácie.

Viacero členov Európskej komisie a viac ako 100 vrchol-
ných predstaviteľov podnikov navštívilo Mjanmarsko/
Barmu, aby zhodnotili pomoc a posúdili nové obchodné 
príležitosti po zrušení sankcií. Na základe troch kľúčových 
oblastí – podnikanie, rozvoj a demokracia a občianska 
spoločnosť – začala pracovná skupina proces zameraný 
na to, aby mohla EÚ sprevádzať Mjanmarsko na ceste 
jeho hospodárskej a politickej transformácie.
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POSILNENIE PRAVIDIEL EÚ V OBLASTI OCHRANY ÚDAJOV
Intenzívne sme pracovali s cieľom posilniť pravidlá v oblasti ochrany údajov.

Nová éra pre 
spravodlivosť  

a základné práva  
v Európe

Európska komisia navrhla, aby sa zaviedol jeden právny 
predpis platný na celom území EÚ a systém jednotného 
kontaktného miesta, aby sa spoločnosti mohli obracať na 
jeden vnútroštátny orgán namiesto 28 orgánov. Takisto 
sme získali prísľub hláv štátov a vlád, že dohoda v tejto 
oblasti sa dosiahne do konca roka 2014.

Nahradenie 28 vnútroštátnych súborov pravidiel a 28 rôz-
nych orgánov jediným systémom bude mať za následok 
jednoduchšie a lacnejšie podnikanie v EÚ, najmä pre malé 
a stredné podniky. Ale predovšetkým sa posilní ochrana 
údajov občanov a podnikov. Ak spoločnosti nebudú dodr-
žiavať pravidlá, európski regulátori im budú môcť vyrú-
biť pokutu vo výške určitého percentuálneho podielu ich 
celosvetového ročného obratu.

Škandál súvisiaci so špehovaním zo strany USA otria-
sol dôverou občanov v spôsob, akým veľké spoločnosti 
a vlády spracúvajú ich osobné údaje. V súčasnosti pra-
cujeme na tom, aby sme túto dôveru obnovili a dokázali 
európskym občanom, že ochrana údajov je záležitosťou, 
ktorá patrí medzi hlavné priority EÚ.

Komisia chce obnoviť dôveru v online bezpečnosť a dokázať 
občanom, že ochrana údajov patrí medzi jej hlavné priority.

VIVIANE REDING
Podpredsedníčka a komisárka pre spravodlivosť,  
základné práva a občianstvo

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U
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V súčasnosti sa na vnútroštátnej úrovni podnikajú kroky 
v menej než 50 % zistených trestných činov podvodu. 
Keďže sme všetci zodpovední za ochranu rozpočtu EÚ, 
ako na úrovni EÚ, tak na vnútroštátnej úrovni, Európska 
komisia navrhla vytvoriť Európsku prokuratúru. Zaručí 
možnosť vnútroštátnych súdnych orgánov spolupracovať 
s EÚ s cieľom zabezpečiť poskytovanie a spoločné využí-
vanie informácií, aby sa v každom prípade podozrenia 
z podvodu v oblasti rozpočtu EÚ podnikli príslušné kroky.

Zločinci, ktorí kradnú peniaze daňových poplatníkov z roz-
počtu EÚ, nesmú zostať nepotrestaní. EÚ urobila veľký 
krok smerom k zaručeniu bezpečnosti našich peňazí 
v budúcnosti. 

Európska komisia v roku 2011 vyzvala spoločnosti, aby 
zaviedli sebareguláciu a zabezpečili lepšiu rodovú rovno-
váhu vo svojich dozorných radách. Keďže sa do roka nič 
nezmenilo, navrhli sme zákonnú 40-percentnú procesnú 
kvótu, ktorá mala zaručiť, že ženy dostanú spravodlivú 
šancu v procese prijímania do zamestnania.

V období rokov 2003 až 2010 podiel žien v radách spo-
ločností narástol o 3,4 %. Od októbra 2010 sme zazna-
menali nárast tejto miery o štvornásobok (na súčasných 
18 %). Vplyv nášho legislatívneho návrhu je očividný. 
Európska komisia celý tento proces naštartovala. 

Nejde nám o to, aby ženy získavali zamestnanie preto, 
lebo sú ženy, ale ide o riešenie problému, že ženy často 
danú pozíciu nezískajú práve preto, že sú ženy. S pomo-
cou EÚ sa podarí túto situáciu zmeniť.

POMOC ŽENÁM PRELOMIŤ SKLENÝ STROP
Navrhli sme kvóty s cieľom dostať na vedúce pozície v podnikoch viac žien.

OCHRANA PEŇAZÍ DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV VĎAKA  
VYTVORENIU EURÓPSKEJ PROKURATÚRY
Predložili sme návrh vytvoriť Európsku prokuratúru s cieľom  
zabezpečiť dôkladné vyšetrenie každého prípadu podozrenia  
z podvodu v oblasti rozpočtu EÚ.

Vďaka Európskej prokuratúre budú môcť vnútroštátne  
súdy na základe spoločne využívaných informácií lepšie 

reagovať na podvody v oblasti rozpočtu EÚ.

Podiel žien na vedúcich pozíciách v podnikoch narástol  
vďaka novým právnym predpisom a opatreniam.
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ZASAHUJEME PROTI KARTELOM A ZNEUŽÍVANIU  
DOMINANTNÉHO POSTAVENIA
Bojovali sme proti praktikám, ktoré narúšajú spravodlivú hospodársku súťaž, 
a pracovali sme na zabezpečení náhrad pre európskych občanov a spoločnosti 
v prípadoch porušenia pravidiel hospodárskej súťaže v EÚ.

Zlepšovanie 
fungovania  

trhov

Kartely a firmy zneužívajúce svoje postavenie na trhu 
vytvárajú nielen ďalšie náklady pre spotrebiteľov a celé 
hospodárstvo, ale obmedzujú aj inováciu a konkuren-
cieschopnosť. V rámci presadzovania pravidiel hospodár-
skej súťaže boli potrestané spoločnosti, ktoré zneužívali 
svoje dominantné postavenie alebo vytvárali kartely 
napríklad na trhoch s finančnými službami, telekomuni-
káciami alebo energiami.

Právne predpisy, ktoré umožňujú európskym občanom 
a spoločnostiam požadovať náhrady od porušovateľov, 
takisto prispejú k vytvoreniu spravodlivejšieho trhu.

Medzi príklady úloh Európskej komisie pri ochrane hospo-
dárskej súťaže v záujme spotrebiteľov a podnikov patria:

•  nepovolenie fúzií, ktoré nie sú nevyhnutné a mohli by 
poškodiť spotrebiteľov, ako napríklad fúzia leteckých 
spoločností Aer Lingus a Ryanair;

•  pokutovanie kartelov v oblasti náhradných dielov pre 
automobily a nezákonných dohôd medzi farmaceu-
tickými spoločnosťami;

•  a začatie vyšetrovaní možného zneužitia postavenia 
na trhu zo strany spoločností Google a Gazprom.

Rok Pokuty v EUR
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (< apríl) 1 405 708 000

Spolu 8 416 555 579

V rámci presadzovania pravidiel hospodárskej súťaže sa 
postihujú spoločnosti, ktoré zneužívajú svoje dominantné 

postavenie alebo vytvárajú kartely napríklad v oblasti  
financií, telekomunikácií alebo energetiky.

JOAQUÍN ALMUNIA
Podpredseda Komisie zodpovedný za politiku hospodárskej súťaže
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Finančná kríza vniesla neistotu do celého európskeho 
hospodárstva. Pozorne sme pracovali na tom, aby boli 
verejné finančné prostriedky pre banky použité na 
reštrukturalizáciu a obnovenie ich životaschopnosti. 
Takisto sme zabezpečili, aby sa v čo najväčšej miere 
znížilo zaťaženie daňovníkov a aby sa systematickým 
spôsobom ukončila činnosť nezdravých bánk.

Vďaka tomuto úsiliu sa podarilo opätovne stabilizo-
vať finančný sektor, ktorý môže opäť slúžiť reálnemu 

V časoch prísnych obmedzení a hospodárskych problé-
mov musela Európska komisia zabezpečiť, aby mala 
pomoc poskytovaná spoločnostiam pozitívny vplyv na 
hospodárstvo.

Náš program modernizácie štátnej pomoci bude ďalej 
povzbudzovať hospodársky rast, pomáhať zlepšovať 
efektívnosť verejných výdavkov a ochraňovať hospodár-
sku súťaž na jednotnom trhu. Musíme zabezpečiť, aby 
peniaze daňových poplatníkov poskytnuté spoločnos-
tiam podporovali rast a tvorbu pracovných miest, ako aj 
financovanie verejných služieb, výskumu a inovácií. 
Okrem toho sa uľahčí prístup k financovaniu, investova-
nie v regiónoch, v ktorých je potrebná podpora, budova-
nie energetických sietí a podpora stratégie v oblasti 
zmeny klímy.

KONTROLA ŠTÁTNEJ POMOCI NA PODPORU RASTU
Zmodernizovali sme pravidlá štátnej pomoci, aby sme podporili rast.

ZLEPŠENIE STAVU FINANČNÉHO SEKTORA 
Prostredníctvom kontroly štátnej pomoci poskytnutej bankám  
sme v EÚ vytvorili zdravší a životaschopnejší finančný sektor.

Rok Názov Suma v EUR
2013 Finančné deriváty (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Elektrónky pre obrazovky televízorov a počítačov 1 470 515 000

2014 Ložiská pre osobné a nákladné automobily 953 306 000

2010 Nákladná letecká doprava 799 445 000

2010 LCD panely 631 925 000

Kontrola štátnej pomoci zabezpečuje, aby intervencie  
vlády nenarúšali hospodársku súťaž a obchod EÚ.

Komisia uložila rekordné pokuty v celkovej výške 1,7 miliardy EUR bankám,  
ktoré boli zapojené do škandálu so sadzbami LIBOR/EURIBOR.

©
 iStockphoto.com

/Leontura

hospodárstvu. Európska komisia takisto uložila rekordné 
pokuty v celkovej výške 1,7 miliardy EUR bankám, ktoré 
boli zapojené do škandálu s manipuláciou sadzieb 
LIBOR/EURIBOR.

Okrem toho sme zakročili proti vysokým výmen-
ným poplatkom pri debetných a kreditných kartách. 
V dôsledku toho spoločnosti MasterCard a Visa súhla-
sili so znížením poplatkov za cezhraničné transakcie 
v rámci EÚ, z čoho budú profitovať najmä spotrebitelia.
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VYBUDOVANIE CHÝBAJÚCICH CEZHRANIČNÝCH SPOJENÍ V EÚ 
Uviedli sme do pohybu najrevolučnejšiu a najradikálnejšiu zmenu  
dopravnej siete EÚ od 80-tych rokov 20. storočia.

Rýchlejšia, 
bezpečnejšia  

a čistejšia doprava  
pre všetkých

Na základe návrhu Európskej komisie sa vybudujú alebo 
vylepšia spojenia medzi deviatimi hlavnými dopravnými 
koridormi. Na tento účel Európska komisia strojnáso-
bila financovanie investícií do infraštruktúry EÚ. Tieto 
prostriedky sa vynaložia na prepojenie 94 hlavných 
prístavov a 38 letísk v EÚ železničnými a pozemnými 
linkami, pričom sa 15 000 km železničných tratí pre-
robí na vysokorýchlostné trate a odstránia sa dopravné  
prekážky na hraniciach. 

Cestovanie vlakom a doprava na letiská sa zrýchli, pre-
prava tovaru z prístavov bude jednoduchšia a prekroče-
nie hraníc bude prebiehať hladšie. 

Efektívnosť nášho dopravného sektora je kľúčová, čo 
je dôvodom, prečo Európska komisia podniká kroky na 
zlepšenie riadenia letovej prevádzky, rozvoj železničných 
služieb a vytvorenie skutočného jednotného dopravného 
priestoru v EÚ, ktorý slúži európskym občanom a podni-
kom bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Vďaka sieti TEN-T dôjde k transformácii spojení, modernizácii 

infraštruktúry a zjednodušeniu cezhraničnej prepravy.

SIIM KALLAS
Podpredseda a komisár pre dopravu
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Európska komisia zaviedla opatrenia, aby členské štáty 
zriaďovali viac čerpacích a nabíjacích staníc. Zároveň 
sme trvali na spoločných normách, aby ste mohli šofé-
rovať váš elektromobil cez hranice bez obáv z toho, že 
po dosiahnutí cieľovej stanice ho nebudete môcť dobiť. 

Existujú fondy na zníženie znečistenia v mestách a na 
revolučnú zmenu spôsobu, akým sa pohybovať v meste. 
Vďaka projektom spolufinancovaným EÚ sa napríklad 
zdvojnásobil počet elektromobilov v Brightone (Spojené 
kráľovstvo) a zmodernizoval sa električkový systém 
v Záhrebe (Chorvátsko). 

Verejné orgány musia v súčasnosti dokladovať, akú 
spotrebu paliva má ich vozový park a koľko CO2 uvoľ-
ňuje. Snažíme sa zabezpečiť, aby bolo naše ovzdušie čo 
najčistejšie a aby palivo predávané v rámci EÚ spĺňalo 
jednotnú bezpečnostnú normu.

ROZŠÍRENIE PRÁV CESTUJÚCICH NA VIAC DRUHOV  
DOPRAVY AKO KDEKOĽVEK INDE VO SVETE
EÚ je prvou oblasťou na svete, ktorá zaručuje práva  
cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy.

VÄČŠIA PODPORA ČISTEJ ENERGII 
Podporili sme používanie čistejších zdrojov palív,  
ako je elektrina, vodík a skvapalnený zemný plyn. 

Podpredseda Kallas predstavuje stratégiu čistých palív,  
ktorej cieľom je zabezpečiť vybudovanie alternatívnych 
čerpacích staníc v celej Európe na základe spoločných  

noriem pre ich dizajn a používanie.

Komplexný a integrovaný balík základných práv cestujúcich 
v rámci EÚ je k dispozícii ako aplikácia na stiahnutie.

Práva cestujúcich sa začali uplatňovať najprv v leteckej 
doprave. Za posledných päť rokov Európska komisia 
pracovala na rozšírení práv cestujúcich, aby zahŕňali aj 
cestujúcich vlakom, loďou a autokarovou dopravou. EÚ 
je prvou oblasťou na svete, ktorá zaručuje práva cestu-
júcich vo všetkých druhoch dopravy. 

Ak sa chcete o svojich právach dozvedieť viac, stiahnite 
si aplikáciu EÚ, ktorú môžete používať, aj keď ste práve 
na cestách.

Svoj cestovný itinerár dnes môžete meniť ľahko a bez 
stresu. V prípade dlhého meškania letov budú mať ces-
tujúci k dispozícii viac možností a takisto dôjde k posil-
neniu podpory a prístupu pre cestujúcich so zdravotným 
postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.
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LEPŠIA, RÝCHLEJŠIA, LACNEJŠIA KOMUNIKÁCIA
V súčasnosti je Európa jediným kontinentom, kde môžu mať všetci prístup  
na internet bez ohľadu na to, kde žijú alebo či sú práve na cestách.

Veľký pokrok 
jednotného 

digitálneho trhu

Hlavnými prioritami tejto Komisie bolo zníženie nákladov 
na pripojenie na internet, umožnenie a cenové sprístupne-
nie telefonických hovorov počas cestovania v iných člen-
ských štátoch EÚ a posilnenie hospodárskej súťaže. Stále 
však 94 % užívateľov tvrdí, že na cestách do zahraničia 
obmedzujú používanie Facebooku a iných online služieb 
z dôvodu vysokých roamingových poplatkov. Toto by sa 
v rámci jednotného trhu nemalo stávať. Európska komisia 
chce zvrátiť tento trend a zaručiť lacnejšiu komunikáciu 
pre spotrebiteľov a podniky.

V dôsledku iniciatív Európskej komisie sa znížili roamin-
gové poplatky o 50 % v prípade telefonických hovorov 
a o 93 % v prípade prenosu dát. Vyplývajúce úspory sú vo 
výške 2,4 miliardy EUR ročne – vďaka odstráneniu preká-
žok a zastaveniu nadmerných poplatkov za roaming.

Okrem toho všetky európske domácnosti v súčasnosti 
majú prístup k širokopásmovému pripojeniu a možnos-
tiam, ktoré prináša, zatiaľ čo výška domácich sadzieb 
naďalej klesá v rámci konkurenčného trhu EÚ.

Prístup na internet je k dispozícii pre všetkých občanov  
Európy bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

NEELIE KROES
Podpredsedníčka a komisárka pre digitálnu agendu
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EÚ uzavrela multimiliardové partnerstvá, aby priemysel 
EÚ v celosvetovom meradle zaujal vedúce postavenie 
v týchto oblastiach:

•   technológia 5G – ďalšia generácia mobilov bude mať 
tisícnásobne väčšiu kapacitu a o 90 % nižšiu spotre-
bu energie;

•  roboty, ktoré môžu pomáhať starším ľuďom a prispie-
vať k zdraviu a pohode, pomáhať pri výrobe potravín, 
v oblasti dopravy, životného prostredia a bezpečnosti;

•  fotonika umožní vytvorenie inteligentnejších, ekolo-
gickejších nástrojov od zdravotnej starostlivosti až po 
osvetlenie domácností;

•  vysokovýkonná výpočtová technika, ktorá umožní si-
mulovanie a riešenie otázok v mnohých oblastiach, 
ako je napr. priemysel, životné prostredie a zdravotná 
starostlivosť;

•  v oblasti elektroniky je cieľom zdvojnásobenie výroby 
mikročipov v EÚ a vytvorenie 250 000 pracovných miest 
v Európe;

Nové sektory prinášajú nové pracovné miesta. Európska 
komisia pomáha EÚ udržať si vedúce postavenie vo svete 
v oblasti digitálnych technológií. V súčasnosti je hlavnou 
výzvou vyplniť medzeru týkajúcu sa zamestnanosti 
v súvislosti s digitalizáciou: do roku 2020 bude takmer 
milión neobsadených pracovných miest, pretože kandi-
dáti nemajú potrebné zručnosti v oblasti digitálneho hos-
podárstva. Na riešenie tohto problému Európska komisia 
zriadila veľkú koalíciu pre digitálne pracovné miesta, 
ktorá prinesie 250 000 nových kurzov odbornej prípravy, 
100 000 stáží a tisíce nových pracovných miest v oblasti 
digitálnych technológií. 

Okrem toho odstraňujeme prekážky v oblasti výpočtového 
mračna, nového pružného podnikateľského nástroja, ktorý 
môže vytvoriť 2,5 milióna nových pracovných miest a zvý-
šiť HDP EÚ o 160 miliárd EUR. Vďaka značným finanč-
ným prostriedkom z programu „Start-up Europe“ môžu 

DIGITÁLNE ZRUČNOSTI, ZAMESTNANOSŤ  
A PODNIKANIE PRE ĎALŠIU GENERÁCIU
Podpora EÚ pre digitálny sektor mení európske hospodárstvo a spoločnosť.

INVESTOVANIE DO VÝSKUMU DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ
Európska komisia sa snaží pre EÚ zabezpečiť konkurenčnú výhodu 
prostredníctvom investícií do technológií budúcnosti.

Európsky priemysel môže profitovať z prostriedkov, ktoré EÚ 
investuje do výskumu digitálnych technológií.

EÚ pomáha budúcim podnikateľom v oblasti výpočtových 
technológií rozvíjať svoje zručnosti.

podnikatelia v oblasti IKT a webu začať a ďalej rozvíjať 
svoje podnikanie v Európe. Európske začínajúce podniky 
v oblasti technológií sú na vzostupe. Odvetvie vývoja apli-
kácií EÚ má hodnotu 17,5 miliardy EUR a zamestnáva 
1,8 milióna ľudí. 

•  EÚ podporuje vzrušujúci prelomový výskum trans-
formačných technológií budúcnosti, od nových počí-
tačov na báze ľudského mozgu po nový „zázračný 
materiál“ grafén.
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PODPORA OBNOVY PRIEMYSLU
Podnikli sme dôležité iniciatívy s cieľom rozvinúť novú priemyselnú  
politiku EÚ a zvrátiť klesajúci trend významu výroby v EÚ.

Obnova  
priemyslu

Priemysel zohráva dôležitú úlohu pri podpore rastu 
a zamestnanosti, predstavuje 80 % vývozu EÚ a 80 % 
súkromných investícií. Každé pracovné miesto vytvo-
rené vo výrobe vedie v priemere k jednému až dvom 
pracovným miestam v sektore služieb. Európska komi-
sia úspešne zaradila reálnu ekonomiku naspäť na 
program dňa, pričom si ako cieľ stanovila, že európsky 
priemysel má do roku 2020 opäť dosiahnuť 20 % HDP 
EÚ – v porovnaní so súčasnou hodnotou 15,1 %. Všetky 
členské štáty prijali túto stratégiu „Za obnovu európ-
skeho priemyslu“. Konkurencieschopnosť priemyslu 
bude figurovať vo všetkých našich politikách. Podniky 
majú odteraz prístup k špecializovaným fondom urče-
ným na podporu konkurencieschopnosti a inovácie, 
ktoré uľahčujú malým a stredným podnikom prístup 
k úverom [prostredníctvom programu COSME a úverov 
od Európskej investičnej banky (EIB)]. Zjednodušili sme 

Hlavné iniciatívy na rozvoj novej európskej priemyselnej politiky 
pomohli zvrátiť klesajúcu úlohu výroby v Európe.

ANTONIO TAJANI
Podpredseda a komisár pre priemysel a podnikanie

právne predpisy EÚ s cieľom podporiť bezpečné a vyso-
kokvalitné produkty a zredukovať byrokraciu, predo-
všetkým s cieľom pomôcť malým a stredným podni-
kom. Prostredníctvom zjednodušovania postupov sa 
blížime k našim cieľom – založenie firmy má trvať 
menej ako 3 dni a stáť menej ako 100 EUR.

Podiel výroby na HDP EÚ
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Vesmírny priemysel má veľký potenciál z hľadiska vývoja 
nových pracovných miest, zlepšenia našich technológií 
a rozšírenia vedomostí. V roku 2010 bol Galileo (európ-
ska verzia GPS) novým projektom. V súčasnosti sú na 
obežnej dráhe už 4 satelity a projekt možno začať testo-
vať. Harmonogram vysielania satelitov bude v roku 2014 
pokračovať a počet satelitov sa zvýši na 10. Vďaka tomu 
Galileo bude môcť poskytovať služby vrátane služieb pri 
mimoriadne dôležitej preprave a núdzových služieb, lep-
šieho presadzovania práva, zlepšenej kontroly hraníc 
a bezpečnejších mierových misií.

Náš nový systém pozorovania Zeme, Copernicus, nám 
pomôže pri hľadaní riešení na zmenu klímy, riadení biod-
iverzity v našich moriach a pri zmierňovaní následkov 
katastrof, ako to bolo pri nedávnej tragickej katastrofe, 
ktorú spôsobil tajfún na Filipínach. Aj prvý satelit projektu 
Copernicus, nazvaný Sentinel IA, bol úspešne uvedený na 
obežnú dráhu.

Očakáva sa, že v roku 2030 budú 60 % HDP generovať 
krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou (Brazília, Čína, India, 
Mexiko atď.) a len 13 % naše malé a stredné podniky, 
ktoré v súčasnosti vyvážajú svoje produkty a služby 
mimo EÚ – čo znamená, že máme pred sebou mnoho 
práce. V rámci „Misií pre rast“ sme navštívili 17 krajín na 
celom svete, pričom nás sprevádzalo 570 spoločností 
z 26 členských štátov. Našim cieľom bolo otvárať dvere 
a vytvárať príležitosti vo všetkých sektoroch. „Misiám pre 
rast“ už vďačíme za viaceré obchodné dohody a početné 
predbežné zmluvy v oblasti medzinárodných noriem, ces-
tovného ruchu, malých a stredných podnikov, vesmíru 
a priemyselnej spolupráce.

„MISIE PRE RAST“ A PRIEMYSELNÁ DIPLOMACIA:  
OTVÁRANIE MOŽNOSTÍ AJ MIMO EÚ
Pomohli sme podnikom predávať ich  
produkty a služby mimo EÚ.

PODPORA PROJEKTOV GALILEO A COPERNICUS: VYCHÁDZAJÚCE 
HVIEZDY KONKURENCIESCHOPNOSTI EÚ
V rámci projektu Galileo sme na obežnú dráhu uviedli  
štyri satelity, v rámci projektu COPERNICUS jeden.

Európski a izraelskí podnikatelia sa stretli a diskutovali 
o obchodných príležitostiach počas „misie pre rast“ v Izraeli.

Európsky globálny satelitný navigačný systém Galileo bude 
podporovať širokú škálu hodnotných aplikácií.

©
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Nezávislé štúdie preukázali, že v prvých 20 rokoch fun-
govania by Galileo mohol predstavovať prínos pre hospo-
dárstvo EÚ vo výške až 90 miliárd EUR a Copernicus vo 
výške až 30 miliárd EUR. 
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DEMOKRATICKÁ ÚNIA
Umožnili sme občanom priamo vyjadriť svoj názor  
a posilnili sme význam parlamentov. 

Udržiavanie 
bezproblémového 

fungovania EÚ

Občania EÚ majú vďaka iniciatíve občanov možnosť 
ovplyvniť európsku politickú agendu tak, aby sa jej prio-
ritou stali témy, ktoré považujú za najdôležitejšie. Ak sa 
zozbiera 1 milión podpisov z minimálne 7 členských štá-
tov, Európska komisia musí preskúmať, či je možné návrh 
pretransformovať do právneho predpisu EÚ. V marci 2014 
Európska komisia prijala prvú iniciatívu, ktorá potrebný 
počet hlasov dosiahla – išlo o iniciatívu „Right2Water“ 
(právo na vodu).

Ľudia zvolení do funkcií zastupujú vo všetkých rozhod-
nutiach EÚ všetkých občanov. Právne predpisy EÚ sa 
prijímajú len vtedy, keď svoj súhlas vyjadria vlády jed-
notlivých štátov a priamo zvolený Európsky parlament. 
A národné parlamenty majú právo povedať, že Európ-
ska komisia prekročila svoje právomoci, a ukázať návrhu 
právneho predpisu EÚ „žltú kartu“, v dôsledku čoho musí 
Komisia svoj návrh prehodnotiť.

Podpredseda Šefčovič (vpravo) s organizátormi  
iniciatívy Right2Water, v rámci ktorej sa podarilo  

vyzbierať viac než 1 milión podpisov.

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Podpredseda a komisár pre medziinštitucionálne  
vzťahy a administratívne záležitosti
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Vysokokvalitná verejná služba EÚ je predpokladom pod-
pory našich kolektívnych európskych záujmov ako doma, 
tak aj v zahraničí. Ale rovnako ako vo vnútroštátnych 
správach, tak aj v správe EÚ museli pre hospodársku 
krízu prebehnúť reformy.

Výsledkom našich reforiem bol pokles nákladov pre-
vádzky Únie a výrazne zlepšená hodnota pre občanov EÚ. 
Správa EÚ vždy bola podstatne menšia než väčšina 
verejných správ členských štátov. Sme napríklad o 40 % 
menší než správa mesta Paríž. 

Platy zamestnancov inštitúcií EÚ sa od roku 2010 skutočne 
zmrazili a EÚ do roku 2017 sa zredukuje počet zamest-
nancov o 5 %. Z nášho rozpočtu len 6 % plynie na každo-
dennú administratívnu prácu, zvyšných 94 % sa priamo 
investuje do vykonávania politík pre EÚ.

Miera dôvery našich občanov v nás závisí od miery 
našej transparentnosti. Vedieme konzultácie so záujmo-
vými skupinami, ktoré chcú ovplyvniť naše politiky 
a počúvame všetky strany. 

Preto sme zaviedli dve iniciatívy:

•  Spoločný register transparentnosti Európskej komi-
sie a Európskeho parlamentu, ktorý obsahuje údaje 
o všetkých, ktorí v Bruseli lobujú. Ide o najväčší re-
gister z hľadiska jeho rozsahu na svete.

•  Nový portál transparentnosti. Ide o „jednotné kon-
taktné miesto“, ktoré ponúka prístup k všetkým in-
formáciám týkajúcim sa EÚ. 

Obe iniciatívy časom silnejú – odhaduje sa, že sa zare-
gistrovalo už 75 % všetkých zastupujúcich obchodné 
záujmy a približne 60 % mimovládnych organizácií. 
Občania majú právo vedieť, s kým inštitúcie EÚ vedú 
dialóg, a našou snahou je zaručiť im túto možnosť.

TRANSPARENTNÁ ÚNIA
Zaviedli sme spravodlivé a otvorené postupy, ktoré občanom  
zaručia jednoduchý prístup k informáciám.

NÁKLADOVO EFEKTÍVNA ÚNIA
V Európskej komisii prebieha reforma s cieľom, aby efektívnejšie  
využívala peniaze daňových poplatníkov v EÚ.

Približne 94 % rozpočtu Únie sa vynakladá na projekty 
v členských štátoch, ako aj v zahraničí.

„Demokratickú spoločnosť 
charakterizujú transparentné 

a zodpovedné inštitúcie. 
Transparentnosť uľahčuje 

kontrolu, a tým pádom  
aj zodpovednosť.“

94 %
Európske podniky, 
študenti, výskumníci, 
regióny, mestá, 
poľnohospodári,  
MVO atď.

6 %
Administratíva EÚ
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OCHRANA FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ STABILITY
Európska komisia podnikla kroky s cieľom chrániť finančnú stabilitu  
a obnoviť fiškálnu a hospodársku vierohodnosť.

Vyviesť Európu  
z krízy, položiť 

základy pre 
budúcnosť

Súčasná hospodárska kríza pre naše hospodárstvo a spo-
ločnosť predstavuje najväčšiu výzvu od druhej svetovej 
vojny. V celej Európe výrazne narušila náš ekonomický 
systém a vyvolala nezanedbateľné obavy. Celé desaťročia 
v mnohých členských štátoch dlhodobé problémy rástli 
nekontrolovaným spôsobom, až kým súkromné a verejné 
zadlženie nedosiahlo neudržateľnú mieru. Vďaka rozho-
dujúcim politickým opatreniam a bezprecedentnej európ-
skej solidarite sa podarilo odvrátiť možnosť neriadeného 
štátneho bankrotu so všetkými súvisiacimi zničujúcimi 
sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami pre Európu.

Vytvorili sme vôbec prvý finančný ochranný systém s cie-
ľom predísť tomu, aby v našich členských štátoch došlo 
k finančnej katastrofe. Programy podpory EÚ vytvorili 
pre krajiny, ktorým sa poskytla finančná pomoc, priestor 
na manévrovanie a získanie stability. Verejné financie 
majú teraz udržateľnejší základ a z dlhodobého hľadiska 
sa posilnili zásady konkurencieschopnosti a rastu.

EÚ prijíma opatrenia na reformu a posilnenie  
svojho sektora finančných služieb.

©
 Reuters/BSIP

OLLI REHN
Podpredseda a komisár pre hospodárske  
a menové záležitosti a euro

EÚ sa vymaňuje z krízy a získala si celosvetové uznanie, 
pretože naše členské štáty sú teraz v oveľa lepšej pozícii, 
pokiaľ ide o stimuláciu zamestnanosti a dlhodobej pro-
sperity našich občanov.
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Súčasná hospodárska kríza zachvátila celý svet, a preto 
bolo potrebné konať rozhodujúcim spôsobom ako v EÚ, 
tak na celom svete. Európska komisia je účastníkom na 
všetkých medzinárodných fórach (napríklad G7, G8 a G20) 
a naše vedúce postavenie pri sledovaní finančných a hos-
podárskych reforiem, zvyšovaní transparentnosti a pod-
pore obchodu potvrdzuje, aká je EÚ dôležitá pre dobrý 
stav celosvetového hospodárstva. Euro je hneď po dolári 
naďalej druhou rezervnou menou a počas celej krízy si 
zachovalo pozoruhodne stabilný výmenný kurz.

Kríza odhalila slabiny v našich hospodárstvach a inšti-
tucionálnej architektúre, preto sme podnikli kroky s cie-
ľom nájsť riešenia. Členské štáty vyvinuli bezprecedentné, 
ale potrebné úsilie, aby svoje hospodárstva dostali do 
lepšieho stavu. Teraz už máme účinnejšie systémy 
dozoru a bezpečnostné siete vrátane prísnejších rozpoč-
tových pravidiel, lepšie koordinovaných hospodárskych 
politík, bankovej únie s jediným orgánom dohľadu 
a jediným mechanizmom na reštrukturalizáciu alebo 
zatvorenie bánk.

Zreorganizovaná hospodárska a menová únia má teraz 
dobré postavenie na to, aby mohla včas reagovať a konať, 
napraviť nerovnovážny stav a koordinovať fiškálne a hos-
podárske politiky.

Eurozóna sa naďalej rozširovala: Estónsko do nej vstúpilo 
v roku 2011, Lotyšsko v roku 2014 a Litva plánuje vstú-
piť v roku 2015. 

ODOLNÉ EURO PRE SILNÚ EURÓPU 
Vybudovali sme silnú hospodársku štruktúru – eurozóna  
s 18 členmi nielen že odolala kríze, ale naviac sa rozšírila  
a stala sa odolnejšou do budúcnosti. 

PRÍNOS K CELOSVETOVEJ REAKCII NA KRÍZU
Rozvinuli sme spoluprácu s našimi medzinárodnými partnermi s cieľom 
reagovať na výzvy, ktorým čelí celosvetové hospodárstvo.

EÚ je hnacou silou hospodárskych reforiem na svetovej  
scéne vďaka svojej účasti na všetkých významných 

medzinárodných fórach, ako je napríklad G20. 

Viac ako 333 miliónov občanov EÚ v súčasnosti používa euro.

©
 Reuters/BSIP
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VIAC RECYKLÁCIE A MENEJ ODPADU ZNAMENÁ VIAC PRACOVNÝCH 
MIEST A ZNÍŽENIE ZÁVISLOSTI OD DOVOZU
Na skládkach skončí každoročne čoraz menej zdrojov.

Náš cieľ  
je zelenšia  

Európa

Objem odpadu z priemyselnej výroby a obalov, ako aj 
komunálneho odpadu, nedávno poklesol navzdory všet-
kým prognózam. Z EÚ sa postupne stáva recyklujúca 
spoločnosť, v ktorej sa vďaka legislatíve z dielne Európ-
skej komisie zvyšuje miera recyklácie komunálneho 
odpadu, obalov i vozidiel. Zlepšuje sa aj úroveň zberu 
odpadov z elektrických a elektronických zariadení.

Odpadové hospodárstvo a recyklácia vytvárajú pra-
covné miesta. Plné uplatnenie existujúcich pravidiel EÚ 
o odpade prinesie v EÚ prácu ďalším zhruba 400 000 
ľuďom. Navyše sa vďaka právnym predpisom len v tejto 
oblasti zvýši ročný obrat v odvetví odpadu o 42 miliárd 
EUR a pomôže to zabezpečiť až 30 % cieľovej hodnoty 
znižovania emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2020.

Menej odpadu a viac recyklácie znamená, že EÚ dokáže 
opakovane zhodnotiť cenné materiály, podporuje efektívne 
využívanie zdrojov v priemysle, znižuje svoju závislosť od 
dovezených surovín a posilňuje konkurencieschopnosť.

Z Európy sa postupne stáva recyklujúca spoločnosť.  
Množstvo odpadu pochovaného na skládkach každý rok klesá.

JANEZ POTOČNIK 
Komisár pre životné prostredie

26

http://ec.europa.eu/environment/waste/
http://ec.europa.eu/environment/waste/


JA
N

EZ
 P

O
TO

ČN
IKEurópska komisia aktívne presadzuje tieto právne pred-

pisy a v záujme riadneho vykonávania environmentál-
nej legislatívy EÚ spracúva stovky sťažností občanov 
a mimovládnych organizácií. Vďaka opatreniam na pre-
sadzovanie práva: 

•  počet zón, kde sa každodenne prekračovali prahové 
hodnoty zdraviu škodlivých častíc, klesol zhruba 
o štvrtinu (z 36 % v roku 2008 na 28 % v roku 2012);

•  vyše 1 800 mestských sídel rôznych veľkostí od 
hlavných po malé mestá má teraz mestskú čistiareň 
odpadových vôd v súlade s pravidlami EÚ;

•  v roku 2012 vyhovovalo minimálnym kvalitatívnym 
požiadavkám 95,3 % všetkých pobrežných vôd v EÚ 
a 81,2 % vôd na kúpanie bolo klasifikovaných ako 
vynikajúce.

 
Ochrana prírody znamená ochranu kvality nášho života. 
Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity pomôže chrániť našu 
prírodu a zabezpečiť, aby sa spravovala a využívala udr-
žateľným spôsobom a aby sa obnovovala a zveľaďo-
vala všade, kde je to možné. V rámci sústavy Natura 
2000 sme už klasifikovali vyše 27 000 lokalít s najcen-
nejšími prírodnými pokladmi Európy.

Nerobíme to len pre prírodu. Všetci predsa chceme číru 
vodu, čistý vzduch, úrodnú pôdu a rozmanitosť rastlín, 
živočíchov i biotopov. Starostlivosť o európsku prírodu 
navyše vygenerovala 4,4 milióna pracovných miest 
a ročný obrat 405 miliárd EUR.

OCHRANA EURÓPSKEJ PRÍRODY
Urobili sme viac pre ochranu 
a zveľadenie jedinečnej  
európskej prírody.

VĎAKA PRÁVNYM PREDPISOM V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
SA ZNÍŽIL PODIEL ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK V OVZDUŠÍ I VO VODE
Bojom proti znečisťovaniu ovzdušia a vody chránime vaše zdravie.

Komisár Potočnik podporuje ekologický cestovný ruch  
a trvalo udržateľný rozvoj. Na fotke s viacnásobným  
držiteľom olympijského zlata Ivanom Patzaichinom  

pri splave Dunaja v Rumunsku.

Komisár Potočnik drží v ruke zlatú tehličku vyrobenú 
z recyklovaných komponentov mobilných telefónov  

(na fotke pri návšteve recyklačnej fabriky v Belgicku).
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Čistá oficiálna rozvojová pomoc (v mld. EUR), 2012

EÚ USA Japonsko Kanada

NA ČELE GLOBÁLNEHO BOJA PROTI CHUDOBE
Napriek spomaleniu hospodárskeho rastu EÚ naďalej zostáva najväčším 
poskytovateľom rozvojovej pomoci, ktorá predstavuje viac než polovicu 
podpory poskytovanej na celom svete v boji proti globálnej chudobe.

Boj proti  
chudobe na  
celom svete

Ako hlavný prispievateľ na rozvojové ciele a miléniové 
rozvojové ciele OSN Európska komisia pomáhala znižo-
vať globálnu chudobu vo svete a zachraňovať milióny 
životov. Napríklad v roku 2012 EÚ a jej členské štáty 
vynaložili 55 miliárd EUR na oficiálnu rozvojovú pomoc. 
Vďaka rozvojovej pomoci EÚ za posledné desaťročie:

•  o takmer 14 miliónov vzrástol počet chlapcov a diev-
čat, ktorí sa dostali k základnému vzdelávaniu;

•  viac ako 70 miliónov ľudí získalo prístup k pitnej vode;
•  46,5 milióna ľudí dostalo hotovostné alebo naturálne 

dávky na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti;
•  pri 7,5 milióna pôrodoch asistoval kvalifikovaný 

zdravotnícky personál, čím sa zachránili životy matiek 
a detí.

 
Na toto sme právom hrdí: viac ako 80 % občanov EÚ verí, 
že Únia by mala naďalej pomáhať rozvojovým krajinám.

EÚ a jej členské štáty sú naďalej najväčšími  
poskytovateľmi oficiálnej rozvojovej pomoci.

ANDRIS PIEBALGS 
Komisár pre rozvoj
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Pomoc je síce jedným z kľúčových faktorov v boji proti 
chudobe, ale v súčasnom svete nemôže uspieť, ak svo-
jou časťou neprispejú aj ostatné politiky alebo ak by 
dokonca pôsobili v protiklade k poskytovaniu pomoci. 
Ako konkrétne príklady výsledkov Európskej komisie 
v tejto oblasti možno uviesť:

•  Boj proti daňovým podvodom. Prevratný právny pred-
pis EÚ o zodpovednosti a transparentnosti, ktorý je 
nástrojom v boji proti daňovým podvodom a korupcii 
a zároveň predstavuje záruku, že občania môžu vyu-
žívať svoje vlastné prírodné zdroje.

•  Ochrana lesov našej planéty. Nový právny predpis EÚ 
zakazuje dovoz dreva z nelegálnej ťažby.

•  Ochrana rybolovu. Reformou spoločnej rybárskej po-
litiky sa zabezpečilo, že dohody o rybolove prinesú 
jednoznačné výhody miestnemu obyvateľstvu.

Tieto kroky sú stredobodom „programu zmien“, teda 
politickej koncepcie Európskej komisie v oblasti moder-
nizovanej politiky pomoci v rýchlo sa meniacom svete 
rozvíjajúcich sa ekonomík.

70 % pomoci zo zdrojov EÚ bude odteraz prúdiť do naj-
chudobnejších krajín vrátane štátov, ktoré sú zmietané 
konfliktmi alebo vystavené prírodným katastrofám – 
napríklad Mali, Somálsko, Stredoafrická republika či Haiti, 
kde je Európa na čele úsilia o podporu mieru a rozvoja.

Našu pomoc teraz zameriavame na oblasti, ktoré pred-
stavujú motor zmeny a ekonomického rastu, ako je 
správa vecí verejných, poľnohospodárstvo, energetika, 
zdravotníctvo a školstvo a vzdelávanie. Všetko robíme 
v plnom partnerstve s krajinami, ktorým pomáhame, 
presne podľa motta na jednej škole v Zimbabwe: „Čo sa 
robí pre nás bez nás, nie je v skutočnosti pre nás.“

REFORMA POMOCI ZO ZDROJOV EÚ S CIEĽOM ZINTENZÍVNIŤ JEJ ÚČINOK
Zamerali sme pomoc na krajiny, ktoré ju najviac potrebujú, a na sektory,  
kde môže priniesť najvýraznejšiu zmenu.   

MOBILIZÁCIA INÝCH POLITÍK EÚ S CIEĽOM PODPORIŤ ÚSILIE 
ROZVOJOVÝCH KRAJÍN PRI ODSTRAŇOVANÍ CHUDOBY
V posledných rokoch sme zaznamenali obrovský pokrok pri začleňovaní  
potrieb rozvojových krajín do všetkých našich iniciatív.

Komisár Piebalgs a prezident Haiti Martelly pri stavbe novej 
cesty v roku 2012, dva roky po tom, čo tento karibský  

ostrov postihlo ničivé zemetrasenie.

Právne predpisy EÚ, na základe ktorých sa vydávajú  
osvedčenia pre legálne vyťažené drevo, pomáhajú  

chrániť lesy našej planéty.

Zaviedli sa nové postupy auditov a overovania, ktoré nám 
pomôžu vystopovať každé vynaložené euro a tak kontro-
lovať skutočné výsledky oproti očakávaným výsledkom. 
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PEVNÝ FINANČNÝ SYSTÉM AKO ZÁKLAD RASTU PRE VŠETKÝCH
Zaviedli sme súbor pravidiel na zabezpečenie obozretnejšieho  
podnikania bánk, ktorý je dostatočný na to, aby dokázal  
riešiť akékoľvek budúce hospodárske otrasy.

Občania  
v centre záujmu 
vnútorného trhu

Daňoví poplatníci zaplatili za záchranu bánk obrovskú 
sumu. Občania by viac nemali platiť za to, že banky zvo-
lili zlé stratégie a podstupovali nadmerné riziko. Nové 
pravidlá navrhnuté Európskou komisiou umožnili EÚ, 
aby v rámci G20 viedla v tomto smere úsilie o vypraco-
vanie globálneho prístupu. Vďaka novým pravidlám sa 
zabezpečuje, že:

• banky vyčleňujú prostriedky pre prípad krízy;
•  prispievajú do spoločného fondu, ktorý bude slúžiť ako 

rezerva v prípade finančných ťažkostí;
•  peniaze občanov (až do výšky 100 000 EUR/bankový 

účet) sú chránené v prípade zlyhania bank;
•  zavedie sa jedinečný systém na kontrolu činnosti bánk 

a dodržiavania pravidiel.

Nové pravidlá zabezpečia, aby banky podstupovali  
menej rizík a boli lepšie pripravené na riešenie  

budúcich hospodárskych otrasov.

MICHEL BARNIER
Komisár pre vnútorný trh a služby

V súčasnosti platia aj nové pravidlá na zníženie pod-
stupovaného rizika týkajúce sa napr. hedžových fondov 
a bonusov pre bankárov. Pre banky v eurozóne, kde sa 
účinky krízy šíria z jednej krajiny do druhej ešte intenzív-
nejšie, sme vytvorili bankovú úniu s jednotným mecha-
nizmom dohľadu a jednotným mechanizmom riešenia 
krízových situácií v bankách.
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Patent dáva majiteľovi vynálezu právo zabrániť ostat-
ným, aby vynález vyrábali, používali alebo predávali bez 
jeho súhlasu. Dohoda, za ktorú Európska komisia tvrdo 
bojovala, je dobrá pre naše hospodárstvo, podniky 
a spotrebiteľov. Bude podporovať našich výskumných 
pracovníkov a podniky, aby investovali do inovácie, ktorá 
je základom rastu. A s novým patentom môžeme efek-
tívnejšie súťažiť s našimi medzinárodnými partnermi.  

Jednotný trh je spoločným prínosom pre nás všetkých – 
spotrebiteľom ponúka väčší výber, vyššiu kvalitu a výhod-
nejší pomer medzi kvalitou a cenou. Spoločnosti môžu 
ponúkať svoje výrobky a služby na trhu, ktorý zahŕňa 500 
miliónov ľudí. Jednotný trh prináša výhody pre spotrebi-
teľov aj obchodníkov. Aj preto sme podnikli mnohé kroky 
na jeho rozšírenie. Zavádzame rámec na podporu toho, 
aby každý štvrtý nový podnik bol sociálny podnik. Začali 
sme uplatňovať opatrenia, aby mohli občania využívať 
viac príležitostí, medzi ktoré patrí:

•  profesijný preukaz na zlepšenie uznávania kvalifikácií 
v rámci EÚ;

•  portál EURES, na ktorom sa uverejňujú pracovné prí-
ležitosti z celej EÚ;

•  právo otvoriť si bežný bankový účet kdekoľvek v EÚ;
•  opatrenia na boj proti nečestným obchodným postupom, 

pirátstvu a falšovaniu, ktoré poškodzujú podnikanie. 

PREHĹBENIE NÁŠHO JEDNOTNÉHO TRHU 
Rozšírili sme otvorenie jednotného trhu vo všetkých  
oblastiach činnosti: od dopravy po digitálne hospodárstvo,  
od telekomunikačných služieb po energie. 

EURÓPSKY PATENT
Po viac než 30-tich rokoch diskusií sa celoeurópsky patent nakoniec  
stane skutočnosťou. Európske podniky vrátane malých a stredných  
podnikov budú môcť ľahšie a rýchlejšie získať patent platný v celej  
EÚ pre svoje originálne nápady za výhodné ceny. 

Rozšírenie jednotného trhu prináša nové výhody  
spotrebiteľom aj podnikom.

Patent platný pre celú EÚ bude podporovať európskych 
výskumných pracovníkov a podniky, aby investovali  

do inovácie, ktorá je základom rastu.
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INVESTÍCIE DO ZRUČNOSTÍ MLADÝCH ĽUDÍ 
Podarilo sa nám dosiahnuť navýšenie investícií do vzdelávania  
a odbornej prípravy i v čase, keď členské štáty prioritne  
konsolidovali svoje verejné financie.

Úspech vďaka 
vzdelaniu, odbornej 
príprave a kreativite

Peniaze by nikdy nemali byť prekážkou vzdelávania 
a odbornej prípravy našich mladých ľudí. Európska 
komisia preto do týchto oblastí naďalej investovala, 
i keď mnohé členské štáty prostriedky priškrtili. Vďaka 
stanoveným cieľom sme podporili viac mladých ľudí 
v rozhodnutí pokračovať vo vzdelávaní a znížili počty 
žiakov, ktorí školu opúšťajú predčasne s minimálnou 
alebo žiadnou kvalifikáciou.

V roku 2014 sme začali program Erasmus+ s rozpoč-
tom 15 miliárd EUR na nasledujúcich 7 rokov, čo je oproti 
predchádzajúcim výdavkom nárast o 40 % a zároveň naj-
väčšie navýšenie spomedzi všetkých programov EÚ. Pre 
štyri milióny ľudí to bude príležitosť na štúdium, odbornú 
prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, učenie 
sa jazykov a získavanie nových zručností, ktoré zvýšia ich 
šance na pracovnom trhu.

Komisia ďalej investovala do vzdelávania a odbornej  
prípravy, i keď mnohé členské štáty svoje rozpočty  

v týchto oblastiach znížili.

ANDROULLA VASSILIOU
Komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež

Nová záruka za pôžičku umožní študentom získať plno-
hodnotné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bez 
ohľadu na ich finančnú situáciu. Viac priestoru a uznania 
sa ušlo informálnemu učeniu a neformálnemu vzdelá-
vaniu a vďaka partnerstvám univerzít, inštitúcií odbornej 
prípravy a podnikov vzniklo užšie prepojenie medzi sférou 
vzdelávania a pracovným trhom.
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Sektor kultúry a tvorivej činnosti tvorí až 4,5 % európ-
skeho HDP a zamestnáva vyše 8 miliónov ľudí. Európska 
komisia je presvedčená, že môžu byť ešte úspešnejší 
vďaka podpore z nového programu Kreatívna Európa so 
zvýšeným rozpočtom takmer 1,5 miliardy EUR. Z týchto 
prostriedkov sa zabezpečia granty pre 250 000 európ-
skych umelcov, ako aj podpora 2 000 kín, 800 filmov 
a 4 500 prekladov kníh.

Pracujeme aj na schéme, ktorá uľahčí získanie bankového 
úveru malým podnikom v sektore kultúry a pomôže finanč-
ným inštitúciám vyhodnotiť potenciál tohto odvetvia.

Kultúrna výmena sa stala významnou súčasťou vzťahu 
EÚ so susediacimi krajinami a zvyškom sveta. Dialóg na 
vysokej úrovni medzi národmi EÚ a Číny je vynikajúcim 
príkladom toho, ako EÚ rozšírila spoluprácu čínskych štu-
dentov, umelcov a profesionálov v oblasti kultúry s ich 
európskymi kolegami.

Musíme zmeniť európsky pohľad na inovácie – Európska 
komisia preto zvýšila investície do Európskeho inovač-
ného a technologického inštitútu (EIT) a do akcií Marie 
Skłodowskej-Curie (MSCA).

EIT stál pri zrode viac ako 100 začínajúcich podnikov 
a vďaka nemu už 1 000 študentov absolvovalo nové 
postgraduálne štúdium, ktoré spája akademickú časť 
s podnikateľskou prípravou. Od roku 2010 predstavujú 
znalostné a inovačné spoločenstvá EIT overený spôsob, 
ako môžu špičkové univerzity, výskumné centrá, podniky 
a priemysel úzko spolupracovať na hľadaní odpovedí na 
aktuálne spoločenské výzvy.

PRÍPRAVA ZAJTRAJŠÍCH PODNIKATEĽOV
Zvýšili sme finančnú podporu, aby sme dosiahli užšie  
prepojenie výskumu a podnikania.

PRESADENIE NAŠICH UMELCOV A TVORCOV NA SVETOVEJ SCÉNE
Zvýšili sme podporu európskych umelcov a tvorcov.

Nové postgraduálne študijné programy, ktoré spájajú 
akademické štúdium s podnikateľskou prípravou, viedli  

k zvýšeniu počtu nových začínajúcich podnikov.

Náš záväzok podporovať sektory kultúry  
a tvorivej činnosti prináša výsledky.

Vďaka 30-percentnému zvýšeniu rozpočtu na akcie 
Marie Skłodowskej-Curie sa v najbližších siedmich 
rokoch poskytne financovanie v objeme 6 miliárd EUR 
pre viac ako 65 000 výskumných pracovníkov, z čoho 
takmer 40 % budú doktorandi. 
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SPRAVODLIVEJŠIE ZDAŇOVANIE OBČANOV A FIRIEM 
Posilnili sme pravidlá proti daňovým únikom  
a daňovým podvodom v EÚ i vo svete.

Účinná ochrana 
daňovníka v EÚ

Európska komisia presadzovala vyššiu daňovú transpa-
rentnosť a spravodlivejšiu daňovú súťaž v EÚ, ako aj na 
medzinárodnej úrovni. Usilovali sme sa skoncovať s ban-
kovým tajomstvom a daňovými rajmi a zabrániť korpo-
ráciám, aby sa vyhýbali plateniu daní. Európska komisia 
svojím ambicióznym akčným plánom na odstránenie 
medzier a sprísnenie daňových pravidiel zaviedla nový 
rámec, aby získala späť miliardy eur, o ktoré verejná pok-
ladnica každoročne prichádza pre daňové úniky.

Spravodlivé zdaňovanie znamená, že každý platí svoj 
podiel. Európskou komisiou navrhovaná daň z finančných 
transakcií (tzv. „daň Robina Hooda“) dokáže zabezpečiť, 
aby to platilo aj pre finančný sektor. Táto daň má silnú 
podporu európskych občanov a momentálne si ju osvojuje 
mnoho členských štátov. Podnikli sme aj kroky na účinné 
zdanenie digitálneho hospodárstva bez jeho brzdenia.

EÚ stála na čele boja proti daňovým únikom a podnietila 
globálny pokrok smerom k daňovej transparentnosti.

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915

ALGIRDAS ŠEMETA
Komisár pre dane, clá, štatistiku, audit a boj proti podvodom
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Európska komisia posilnila nástroje na boj proti podvodní-
kom a ochranu rozpočtu EÚ. Jednou z jej vlajkových iniciatív 
je Európska prokuratúra. Po tom, ako začne svoju činnosť, 
zabezpečí riadne vyšetrovanie, stíhanie a potrestanie tých, 
čo spreneverujú finančné prostriedky EÚ. Odhaduje sa, že 
bude každoročne riešiť 2 500 prípadov.

Okrem toho sme navrhli prísnejšie sankcie s odstrašujúcim 
účinkom za trestné činy proti finančným záujmom Únie 
a harmonizované sankcie v celej EÚ. Európsky úrad pre boj 
proti podvodom (OLAF) prešiel reorganizáciou v záujme 
maximalizácie jeho potenciálu. Každodenná práca všet-
kých, čo sa podieľajú na riadení finančných prostriedkov 
EÚ, bola prepojená s novým cyklom boja proti podvodom.

Komisiou navrhované jednotné daňové priznanie k DPH 
pre cezhraničné spoločnosti ušetrí ročne 15 miliárd EUR. 
Podniky pôsobiace v EÚ môžu ušetriť až 18 miliárd EUR 
vďaka novým pravidlám DPH na účely elektronickej fak-
turácie. Pravidlá DPH sú flexibilnejšie pre veľmi malé 
spoločnosti vzhľadom na ich osobitné potreby. Podniky 
tiež výrazne podporujú návrh spoločného konsolidova-
ného základu dane z príjmov právnických osôb, ktorý 
znižuje ich náklady a zjednodušuje postupy. 

Modernizáciou colného systému EÚ vrátane prechodu 
na celoeurópske elektronické colné prostredie sme pod-
porili rýchlejšie, hladšie a bezpečnejšie obchodovanie. 
Posilnením možností zásahu colných orgánov voči falšo-
vaniu tovarov a pašeráctvu sme prispeli k lepšej ochrane 
poctivých podnikateľov a k nastoleniu rovnakých pod-
mienok pre všetkých.

PRIAZNIVEJŠIE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE
Zdokonalením a zjednodušením daňových a colných systémov v EÚ sme 
výrazne zredukovali byrokraciu a administratívne náklady na podnikanie.

LEPŠIA OCHRANA PEŇAZÍ DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV
Posilnili sme nástroje na ochranu peňazí daňových poplatníkov  
a rozpočet EÚ zabezpečili pred zneužitím.

Komisár Šemeta pri návšteve colného úradu mesta  
Vaalimaa na fínsko-ruských hraniciach.

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vyšetruje podvody 
týkajúce sa rozpočtu EÚ, korupciu v európskych inštitúciách 

a rozvíja politiky boja proti podvodom pre Európsku komisiu. 
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OTVORENIE NOVÝCH TRHOV
Otvorili sme viac zahraničných trhov ako kedykoľvek predtým, čím sa podporil 
obchod a rast Európskej únie, ako aj našich obchodných partnerov. 

Vytváranie prosperity, 
zlepšovanie stability 

a posilňovanie 
rozvoja

Európska komisia pomohla odstrániť prekážky obchodu 
s Južnou Kóreou, Peru, Kolumbiou a krajinami strednej 
Ameriky. Finalizovali sme dohody o obchode s našimi 
východnými partnermi (napr. Ukrajinou), s Kanadou, ako aj 
s krajinami západnej Afriky a Karibiku. 

Takisto sme začali tri veľmi dôležité rokovania o voľnom 
obchode: s USA, Japonskom a Čínou (konkrétne rokova-
nia o investičnej dohode). Ak budú všetky tieto iniciatívy 
úspešné, HDP EÚ by sa mohlo zvýšiť o 2,2 %, čo predsta-
vuje 275 miliárd EUR. 

Takisto sme dosiahli viac dohôd prospešných pre podni-
kanie v EÚ vrátane opatrení, ktoré európskym spoločnos-
tiam umožňujú lepší prístup k verejnému obstarávaniu 
mimo EÚ, a ochránili sme naše záujmy voči tretím kraji-
nám, ktoré sa pokúsili narušiť trh. 

Komisár De Gucht, predseda Barroso a prezident USA  
Barack Obama na samite EÚ/USA v roku 2011.

KAREL DE GUCHT
Komisár pre obchod
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Keď bol európsky priemysel solárnych panelov na trhu 
EÚ ohrozený dumpingom a nekalými dotáciami pre čín-
ske solárne panely, Európska komisia s cieľom stabilizo-
vať trh našla riešenie uložením minimálnych vývozných 
cien čínskym spoločnostiam. 

Na pôde Svetovej obchodnej organizácie sme dvomi 
vyhratými spormi s Čínou vybojovali zlepšenie prístupu 
k surovinám, ako sú napríklad vzácne zeminy využívané 
v špičkových technológiách, pri výrobe vozidiel, oceliar-
stve atď. 

Podnikli sme aj iniciatívu za to, aby sa nástroje na ochranu 
obchodu EÚ stali predvídateľnejšími a transparentnejšími. 

Obchod môže povzniesť rozvojové ekonomiky z chu-
doby. Od roku 2010 Európska komisia zrevidovala svoje 
colné preferencie (Všeobecný systém preferencií – 
Generalised System of Preference, GSP), aby sa zabez-
pečilo, že rozvojové krajiny v núdzi skutočne profitujú 
z colných preferencií na trhu EÚ. 

Keď sa pri tragédii v bangladéšskej textilnej továrni 
ukázala tvrdá realita pracovných podmienok mimo EÚ, 
Európska komisia začala bezprecedentnú spoločnú ini-
ciatívu s Medzinárodnou organizáciou práce s cieľom 
pomôcť Bangladéšu zlepšiť podmienky pracovníkov. 

Takisto sme prostredníctvom systému za zodpovedné 
dodávky nerastných surovín prispeli k udržateľnému 
obchodu so surovinami, ktoré nepochádzajú z konflikt-
ných oblastí. 

ZA SPRAVODLIVEJŠÍ A UDRŽATEĽNEJŠÍ OBCHOD
Snažíme sa, aby bol obchod prínosom pre chudobnejšie ekonomiky.

OCHRANA EURÓPSKYCH OBCHODNÝCH ZÁUJMOV
V prípadoch porušovania obchodných pravidiel partnermi  
sme vytrvalo bránili európske podniky.

Komisár De Gucht a Gao Hucheng, čínsky minister obchodu,  
pri podpise memoranda o porozumení o právach  

duševného vlastníctva v Pekingu.

Komisár De Gucht a Dipu Moniová, bangladéšska  
ministerka zahraničných vecí, v Ženeve.

EÚ v decembri 2013 takisto prispela k zabezpečeniu 
Dohody z Bali o uľahčení obchodu, pričom rozvojovým 
krajinám ušetrila približne 325 miliárd EUR ročne pro-
stredníctvom odstránenia mnohých administratívnych 
nákladov súvisiacich s colnými operáciami.
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ZMENA KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA ĽUDÍ PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIE
Zabezpečili sme zvýšenie rozpočtu na výskum o 30 %, čím sa program 
Horizont 2020 stal doteraz najväčším výskumným programom EÚ.

Premena výskumu 
a inovácií na nové 
pracovné miesta

Výskum a inovácie môžu pomôcť riešiť veľké výzvy, ktorým 
čelíme, ako sú zmena klímy, energetické potreby a nedo-
statok potravín. Riešenie týchto problémov si vzhľadom na 
ich zložitosť vyžaduje osobitné opatrenia, ktoré presahujú 
možnosti jednotlivých krajín a podnikov. Preto sme vytvorili 
nový celoeurópsky program pre výskum a inováciu Hori-
zont 2020 s rozpočtom 80 miliárd EUR na sedemročné 
obdobie. Hlavným cieľom tohto programu je pokračovať 
v skutočnom pokroku, ktorý sa dosiahol v oblastiach, ako 
je nová generácia antibiotík alebo ekologizácia a zvýšenie 
bezpečnosti dopravných systémov.

Takisto budeme spolupracovať s medzinárodnými part-
nermi, napríklad v súvislosti s morským výskumom v rámci 
aliancie pre výskum Atlantického oceánu.

Twitter: @EU_H2020

Energia z obnoviteľných zdrojov je kľúčovým  
cieľom výskumu EÚ.

©
 Fotolia.com

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Komisárka pre výskum, inováciu a vedu
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Je veľmi dobré mať nápad, dôležité však je zrealizovať 
ho, umiestniť na trh a úspešne predávať. Európska 
komisia preto znížila byrokraciu pre naše výskumné 
programy, napríklad skrátením času nevyhnutného na 
začatie projektu o 30 %. Ako súčasť úsilia o zvýšenie 
podielu inovácií v Únii financujeme viac verejno-súk-
romných partnerstiev v oblastiach, ako sú aeronautika 
a elektronika. Preto sme sa zamerali na dosiahnutie 
dohody o patente EÚ a preto sme vytvorili „povolenie na 
rizikový kapitál“, ktorého cieľom je pomôcť spoločnos-
tiam, aby podstupovali predpokladané riziká, pretože 
„bez rizík a pádov sa nedá dosiahnuť pokrok“. 

Vedomosti sú novou globálnou menou. Európa musí byť 
lídrom v inováciách, ak chce byť schopná konkurovať na 
celosvetovom trhu a vytvárať nové a kvalitnejšie pra-
covné miesta. V celosvetovom meradle v oblasti inovácií 
dobieha USA a Japonsko a drží si náskok pred mnohými 
inými krajinami. Veľmi rýchlo však napreduje Čína 
a Južná Kórea je na poprednom mieste. Najviac znepo-
kojujúca je skutočnosť, že zaostávame v skutočných 
výdavkoch na výskum, ktoré v súčasnosti predstavujú iba 
2 % HDP. Preto je také dôležité dosiahnuť cieľ 3 %. 

Snažíme sa zlepšiť aj kvalitu výdavkov a nie len ich 
množstvo. Vďaka Európskemu výskumnému priestoru 
je EÚ na dobrej ceste, aby zreformovala svoje systémy 
výskumu a inovácií a vytvorila jednotný trh pre myš-
lienky z celého kontinentu. Tento priestor zjednocuje 
úsilie v oblasti inovácií, umožňuje otvorenejšie a spra-
vodlivejšie financovanie a nábor v oblasti výskumu, 
posilňuje rodovú rovnosť a poskytuje väčšie množstvo 
príležitostí mladým výskumníkom. 

EURÓPA NA ČELE CELOSVETOVEJ SÚŤAŽE INOVÁCIÍ
Dohodli sme sa, že EÚ ako celok zvýši svoje investície do výskumu  
a inovácií na 3 % HDP do roku 2020.

UVÁDZANIE NÁPADOV DO PRAXE
Uľahčili sme proces premeny nápadu na výrobok a jeho  
umiestnenie na trh, najmä pre naše malé a stredné podniky.

Twitter: @innovationunion

Európa dobieha svetových lídrov v oblasti  
inovačnej výkonnosti a jej rastu.

Verejno-súkromné partnerstvo EÚ pracuje  
na „továrňach budúcnosti“.
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Priemerný ročný rast inovačnej výkonnosti

©
 FESTO

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
Komisárka pre výskum, inováciu a vedu
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BILIÓN EUR INVESTÍCIÍ V NAJBLIŽŠÍCH SIEDMICH ROKOCH
Zaistili sme rozpočet vo výške 1 bilióna eur na roky 2014-2020,  
ktoré môže EÚ v tomto období investovať do nášho hospodárstva 
a spoločnosti na zlepšenie života svojich občanov.

Silný a stabilný 
rozpočet znamená 
silnú a stabilnú EÚ

Presne to potrebuje 20 miliónov európskych MSP, zhruba 
100 000 miest a regiónov, tisícky laboratórií a univerzít, 
ako aj mnoho ďalších príjemcov.

Silný a stabilný rozpočet znamená silnú a stabilnú EÚ. 
Nový rozpočet bol modernizovaný v záujme lepších 
investícií do hospodárskeho rastu, výskumu, vzdeláva-
nia, humanitárnej pomoci a pomoci nezamestnaným 
mladým ľuďom.

Jeden bilión EUR z nového sedemročného rozpočtu  
bude EÚ investovať do hospodárskeho rastu,  

výskumu, vzdelávania, pomoci nezamestnaným  
mladým ľuďom a humanitárnej pomoci.

JANUSZ LEWANDOWSKI 
Komisár pre finančné plánovanie a rozpočet
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Úlohu zlepšiť prístup k prostriedkom EÚ zavedením ľahšie 
pochopiteľných, prístupnejších a jednoduchších pravidiel 
financovania sme zobrali vážne. Zásadne sme zrevidovali 
finančné pravidlá vynaloženia každého jedného eura z roz-
počtu EÚ.

Jednoduchšie pravidlá znamenajú aj väčšiu zodpoved-
nosť. Európska komisia rozhodla, že každý príjemca EÚ 
sa vyplatí do 90 dní. Všetky dokumenty sa už predkladajú 
elektronicky, čo znamená menej papierovania, menšie 
riziko straty dokumentov a lepší dohľad nad finančnými 
prostriedkami.

Rozpočet EÚ bude protikrízovým nástrojom na posilnenie 
reálnej ekonomiky a prejaví sa ako páka, ktorá Európu 
vytiahne z krízy. Od roku 2007 sa vďaka podpore z fondov 
pre rozvoj vidieka a Kohézneho fondu vytvorilo najmenej 
600 000 pracovných miest. Ďalších 174 000 miest sa do 
roku 2011 podarilo vytvoriť vďaka výzvam na predklada-
nie návrhov v oblasti výskumu a vývoja. Do konca roku 
2012 prostriedky EÚ podporili 80 000 začínajúcich podni-
kov a priamo pomohli zhruba 200 000 malým a stredným 
podnikom. Prostriedky umožnili aj výmenné pobyty štu-
dentov a pomohli členským štátom riadiť migračné toky 
na vonkajšej hranici EÚ.

Toto všetko sa nám podarilo napriek tomu, že rozpočet 
EÚ je v porovnaní s rozpočtami členských štátov nízky. 
Predstavuje len jedno percento celkového bohatstva, 
ktoré sa v Európe každoročne vyprodukuje, a v prepočte 
na občana menej než jedno euro denne.

ROZPOČET EÚ V SLUŽBÁCH BOJA PROTI KRÍZE
Nový viacročný rozpočet je jasne orientovaný na rast a zamestnanosť.

JEDNODUCHÉ PRAVIDLÁ FINANCOVANIA
Zaviedli sme jednoduchšie pravidlá, inovatívnejšie systémy  
a menej nákladné postupy.

Vďaka jednoduchším pravidlám, inovatívnejším systémom 
a lacnejším postupom získajú prístup k finančným  

prostriedkom EÚ tí, ktorí ich naozaj potrebujú.

Rozpočet EÚ predstavuje len 1 % celkového bohatstva,  
ktoré sa v Európe každoročne vyprodukuje, a v prepočte  

na občana menej než 1 euro denne.

Ročné bohatstvo EÚ
1 % rozpočtu EÚ
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VIAC RÝB V MORI AJ NA TANIERI – VYŠŠIE PRÍJMY  
PRE RYBÁROV A CHOVATEĽOV RÝB
Len za posledných 5 rokov sme prispeli k strojnásobeniu  
počtu zdravých populácií rýb v Európe.

Chránime  
budúcnosť našich 

morí

Európska komisia prijala opatrenia proti nadmernému 
lovu a odhadzovaniu prebytočných úlovkov, ktoré si vybe-
rali svoju daň na populáciách rýb i pracovných miestach.

Naše konanie v severovýchodnom Atlantiku prispelo 
k záchrane významných populácií rýb pred vyhynutím: 
došlo k dramatickému poklesu nadmerného lovu z 94 % 
v roku 2005 (32 z 34 populácií) na 39 % v roku 2012 
(16 zo 41 populácií). V Stredozemnom a Čiernom mori 
nás ešte čaká veľa práce, no už teraz badať značný 
pokrok: populácie tuniaka modroplutvého, ktorý bol na 
pokraji vyhynutia, sú opäť stabilizované.

Teší nás, že nová radikálna rybárska politika podporí dyna-
mické odvetvie rybolovu a rybárskym komunitám zabezpečí 
slušnú životnú úroveň. Staráme sa o to, aby sa plody mora 
lovili, predávali, kupovali a jedli bez ich drancovania a aby si 
aj budúce generácie mohli užiť ryby tak ako my dnes.

Opatrenia proti nadmernému lovu a odhadzovaniu úlovkov 
prispeli k značnému poklesu nadmerne vylovených zásob rýb.

MARIA DAMANAKI 
Komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo

Percentuálny podiel nadmerne vylovených zásob rýb v severovýchodnom Atlantiku
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V pobrežných spoločenstvách 
sa zrealizovalo viac než 6000 
projektov, v rámci ktorých sa  
vytvorilo 20 000 nových  
pracovných miest.

Nezákonný rybolov predstavuje prinajmenšom 15 % 
celkového svetového úlovku. Európska únia, ktorá je 
najväčším dovozcom rýb na svete, už odnikiaľ na svete 
neakceptuje ryby ulovené nezákonne alebo v rozpore 
so zásadami udržateľnosti. Podnikáme kroky voči kraji-
nám, ktoré umožňujú nezákonný rybolov, a spolu s kra-
jinami ako USA a Japonsko sa usilujeme zabezpečiť 
uplatňovanie správnych postupov v celom reťazci – od 
rybárskej siete až po tanier.

Otvorené a bezpečné moria, medzinárodná spolupráca 
a rešpektovanie námorného práva sú nevyhnutnosťou. EÚ 
sa podujala na zaistenie námornej bezpečnosti v citlivých 
regiónoch – ide najmä o boj proti pirátom pri Africkom 
rohu. Naša úloha sa však týka aj ďalších oblastí, ako naprí-
klad výskum oceánov a námorné inovačné technológie.

V čase hospodárskej krízy a rekordnej nezamestnanosti 
treba využiť možnosti, ktoré nám európske moria ponú-
kajú. Európska komisia vypracovala stratégiu „modrého 
rastu“, ktorá prináša tú správnu rovnováhu medzi ochra-
nou a využívaním nášho morského prostredia – „modrého 
hospodárstva“. Do roku 2020 by mala umožniť vytvorenie 
1,6 milióna nových pracovných miest v týchto oblastiach:

•  energie z obnoviteľných zdrojov vrátane vetra, prílivu 
a vĺn;

•  cestovný ruch (výletné plavby, jachtárstvo, potápanie, 
pláže);

• ropa, plyn a iné nerastné zdroje;
• biotechnológie na výrobu liekov a kozmetiky;
• rybolov a akvakultúra.
 
Európska komisia už v týchto odvetviach financovala 
viacero projektov na podporu pobrežných komunít v celej 
Európe.

NAŠE MORIA AKO ZDROJ PROSPERITY
Z mora – nášho „modrého hospodárstva“ –  
sme spravili zdroj rastu a prosperity. 

OCHRANA EURÓPSKYCH A SVETOVÝCH MORÍ
Presadzujeme nulovú toleranciu nezákonného  
a nezodpovedného rybolovu na celom svete.

EÚ sa podujala zabezpečiť ochranu námornej dopravy 
v citlivých regiónoch na celom svete.

Nová rybárska politika podporí dynamické odvetvie rybolovu 
a rybárskym komunitám zabezpečí slušnú životnú úroveň.
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Humanitárna pomoc 
predstavuje menej 
ako 1 % rozpočtu EÚ

O niečo viac ako  
2 eurá na  
občana ročne

Pomoc pre viac 
ako 120 mil. 
osôb ročne

EÚ JE NAJVÄČŠÍM POSKYTOVATEĽOM  
HUMANITÁRNEJ POMOCI NA SVETE
Pri ročných investíciách len 2 eurá na európskeho občana pomáhame  
každý rok viac ako 120 miliónom obetí konfliktov a katastrof na celom  
svete, od konfliktu v Sýrii po ničivé zemetrasenie na Haiti v roku 2010  
a tajfún Haiyan na Filipínach v roku 2013.

Humanitárna pomoc 
podľa európskych 

zásad: rýchla, 
koordinovaná 

a účinná

V Sýrii a susedných štátoch pomáhame riešiť najväčšiu 
humanitárnu katastrofu v poslednom období prostried-
kami v hodnote 2,7 miliardy EUR (z toho 615 miliónov 
EUR zo zdrojov Európskej komisie). EÚ však nepomáha iba 
v najviditeľnejších krízach: jedno zo siedmich eur núdzo-
vej pomoci EÚ sa použije v „zabudnutých krízach“, ktoré 
nie sú predmetom záujmu médií. Napríklad pokým nási-
lie v Stredoafrickej republike neprerástlo do neúnosných 
rozmerov, o situácii sa vedelo len málo, ale značné pro-
striedky Európskej komisie vynaložené na humanitárnu 
pomoc a expertov v teréne tam boli oveľa skôr, ako si to 
všimlo širšie medzinárodné spoločenstvo. V oblastiach, 
ako je Sahel, ktoré čoraz ťažšie postihujú suchá spojené 
so zmenou klímy, presadzujeme odolnosť – pomáhame 
najzraniteľnejším komunitám vyrovnať sa s následkami 
v prípade katastrof.

Investícia EÚ vo výške len 2 eurá na občana pomôže  
každoročne viac ako 120 miliónom obetí konfliktov  

a katastrof na celom svete.

KRISTALINA GEORGIEVA 
Komisárka pre medzinárodnú spoluprácu,  
humanitárnu pomoc a krízové opatrenia

Európska komisia vytvorila Európsky dobrovoľnícky zbor 
pre humanitárnu pomoc, ktorý umožňuje mladým Euró-
panom zúčastniť sa na zmierňovaní následkov katastrof 
na celom svete.
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Prostredníctvom iniciatívy Deti mieru EÚ financuje huma-
nitárne projekty pre deti, ktoré žijú v oblastiach konflik-
tov, a poskytuje im prístup k vzdelávaniu a psychologickej 
podpore na liečenie ich vojnových tráum.

EÚ viac než zdvojnásobila peňažnú odmenu za Nobelovu 
cenu na celkovú výšku 2 milióny EUR. V minulom roku 
sme pomohli 28 000 deťom z Pakistanu, Konžskej demo-
kratickej republiky, Etiópie, Kolumbie a Ekvádora, ako aj 
sýrskym utečencom v Iraku.

Tento rok EÚ opäť zdvojnásobila svoje financovanie. 
V dôsledku toho pomôžeme viac ako 80 000 mladým 
ľuďom vo viacerých krajinách vrátane Južného Sudánu, 
Čadu, Stredoafrickej republiky, Somálska, Afganistanu, 
Iraku a Mjanmarska.

Prostredníctvom tohto centra Európska komisia nepretr-
žite monitoruje svetové udalosti, mapuje riziká a poskytuje 
informácie v reálnom čase pre operácie spoločnej európ-
skej reakcie.

Prostredníctvom ERCC koordinujeme spoločné využívanie 
zariadení a odborníkov z členských štátov s cieľom pred-
vídateľnejšieho a rýchlejšieho zavedenia opatrení vždy, 
keď je to potrebné.

Za posledné štyri roky sa tento systém využil viac ako 
80-krát v núdzových situáciách v Európe a na celom 
svete – od lesných požiarov v južnej Európe po povodne 
v strednej Európe a katastrofy v Japonsku, Líbyi, Sýrii 
a na Filipínach. 

RÝCHLEJŠIE A KOORDINOVANEJŠIE REAKCIE NA KRÍZY  
V EURÓPE A NA CELOM SVETE
V máji 2013 sme otvorili Európske koordinačné centrum pre reakcie  
na núdzové situácie (ERCC), aby sme mohli rýchlejšie a účinnejšie  
reagovať na katastrofy na celom svete.

ZABEZPEČIŤ DEŤOM POKOJNÉ DETSTVO
Keď EÚ dostala Nobelovu cenu mieru za rok 2012, rozhodla sa využiť peňažnú 
odmenu na pomoc deťom, ktoré vyrástli v oblastiach konfliktov.

Iniciatíva EÚ Deti mieru poskytuje deťom vo vojnových 
oblastiach šancu na detstvo.

Európske koordinačné centrum pre reakcie na núdzové  
situácie (ERCC) monitoruje svetové udalosti a koordinuje 

operácie reakcie EÚ na katastrofy.
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VYTVORENIE JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO TRHU  
S ENERGIOU, ABY KAŽDÁ DOMÁCNOSŤ A KAŽDÝ  
PODNIK DOSTALI ČO NAJLEPŠIU CENU 
Nesúrodú mozaiku vnútroštátnych energetických  
systémov nahrádzame jednotným trhom EÚ.

Udržateľná energia 
pre udržateľnú 

budúcnosť

Pre energetické spoločnosti to znamená otvorenú hospo-
dársku súťaž so spravodlivými a transparentnými pra-
vidlami, ako aj prístup na susedné trhy. Výsledkom je, že 
dnes už najmenej 14 európskych energetických spoloč-
ností pôsobí vo viac ako jednom členskom štáte. Môžete 
ľahšie vymeniť dodávateľa a využiť najvýhodnejšiu cenovú 
ponuku, keďže už sa neúčtuje poplatok za zmenu dodáva-
teľa elektrickej energie či plynu a prevádzkovateľ siete je 
povinný zmenu uskutočniť do 3 týždňov.

Prepojením energetických trhov EÚ sa posilňuje aj soli-
darita v čase krízy. V prípade prerušenia dodávok, akého 
sme boli svedkami v roku 2009, keď Európa zažila jednu 
z najhorších plynových kríz vo svojej histórii, sa členské 
štáty môžu podeliť o rezervy.

Ak sa nám podarí integrovať všetkých 28 členských štá-
tov do jednotného trhu, izolované energetické ostrovy ako 
Pobaltie sa čoskoro stanú minulosťou.

Poskytovatelia aj spotrebitelia môžu využívať  
výhody jednotného trhu EÚ s energiou.

GÜNTHER OETTINGER
Komisár pre energetiku
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Viac než 20 % elektrickej energie v EÚ dnes pochádza 
z obnoviteľných zdrojov. Európska komisia prijala opat-
renia, aby sa tento podiel zvyšoval ďalej cez podporu 
nových možností obnoviteľnej energie, ako napríklad 
používanie oceánov na získavanie energie z vĺn a prílivo-
vých prúdov.

Energetická účinnosť EÚ počas funkčného obdobia tejto 
Komisie je bezprecedentná vďaka predpisom EÚ zame-
raným na znižovanie účtov za energie v domácnostiach 
i firmách. Náklady na prevádzku spotrebičov ako chlad-
ničky môžu byť v priebehu ich životnosti nižšie až 
o 600 EUR. Budovy, ktoré sú v plytvaní energiou najväč-
šími vinníkmi, sa teraz musia stavať v súlade s prísnymi 
normami energetickej hospodárnosti.

V nadväznosti na havárie v Mexiku a vo Fukušime Európska 
komisia preskúmala právne predpisy, aby sa uistila, že 
každé z tisícky zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu 
vo vodách EÚ uplatňuje najprísnejšie bezpečnostné normy. 
Okrem toho sa všetkých 145 jadrových reaktorov v EÚ po 
prvýkrát podrobilo záťažovým testom.

Európska komisia navyše navrhla zlepšenia legisla-
tívy o jadrovej bezpečnosti v záujme zaistenia riadneho 
uplatňovania bezpečnostných noriem EÚ, aby sa predišlo 
haváriám podobným tej vo Fukušime, ako aj v záujme 
aktívnejšej vzájomnej spolupráce vnútroštátnych orgá-
nov, aby sme mohli neustále zdokonaľovať bezpečnostné 
normy v EÚ a čo najefektívnejšie reagovať v prípade jad-
rovej havárie.

BEZPEČNEJŠIE ENERGIE
Zaisťujeme uplatňovanie najprísnejších bezpečnostných  
noriem v oblasti výroby energie.

FORMOVANIE NAJUDRŽATEĽNEJŠEJ A ENVIRONMENTÁLNE 
NAJZODPOVEDNEJŠEJ ENERGETICKEJ POLITIKY
Prijali sme opatrenia na zvýšenie podielu elektrickej  
energie z obnoviteľných zdrojov.

Na všetky zariadenia na ťažbu ropy a zemného plynu vo 
vodách EÚ sa uplatňujú právne predpisy, ktoré zaručujú 

dodržiavanie najvyšších bezpečnostných noriem.

Komisia je odhodlaná zvýšiť podiel využívania  
obnoviteľných zdrojov v Európe a podiel  

elektriny vyrábanej z takýchto zdrojov.

©
 iStock

©
 Thinkstock

Tri štvrtiny Európanov dnes žijú v mestách, kde sa spo-
trebuje 70 % energie EÚ. Európska komisia preto prišla 
s iniciatívami, vďaka ktorým bude život v meste čistejší 
a zdravší.
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INVESTÍCIE DO EURÓPSKYCH REGIÓNOV  
NA VYTVORENIE DLHODOBÉHO RASTU
Radikálne sme zmenili spôsob distribúcie regionálnej investičnej pomoci,  
ktorá teraz lepšie reaguje na potreby našich regiónov.

Riešenia šité 
európskym  
regiónom  
na mieru

Nová regionálna politika spolu s Európskym sociálnym 
fondom poskytuje finančnú podporu vo výške 350 mili-
árd EUR pre malé a stredné podniky, na výskum a inová-
cie, obnoviteľné zdroje energie, tvorbu pracovných miest, 
vzdelávanie a kľúčové sieťové infraštruktúry. Aby sa 
zabezpečil maximálny účinok tejto podpory, investície sa 
musia uskutočňovať v súlade so stratégiou pre dlhodobý 
rast. V prípade, že sú potrebné reformy, investície budú 
k dispozícii až po ich uskutočnení.

V súčasnosti väčšina Európanov žije v mestách, tam 
teda smeruje viac ako polovica finančných prostriedkov. 
Každý cent investovaný do dopravy, zdravia alebo čis-
tej a efektívnej energie pomáha plniť naše ciele. Verejne 
dostupné informácie slúžia na to, aby ste mohli zistiť, či 
sme tieto ciele dosiahli.

Ide o to, aby sa čo najlepšie využili prostriedky, ktoré sú 
k dispozícii, a zabezpečilo sa, že regionálna investičná 
pomoc skutočne prispieva ku konkurencieschopnosti 
našich regiónov a k zlepšeniu životnej úrovne občanov.

Nová regionálna politika podporuje projekty ako  
Most mieru v Derry v Severnom Írsku.

JOHANNES HAHN
Komisár pre regionálnu politiku
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Regionálna politika EÚ je základom cezhraničnej spolu-
práce. Európska komisia našla nové spôsoby, ako pomôcť 
členským štátom spolupracovať a spojiť ich zdroje na rie-
šenie spoločných výziev v oblastiach, ako sú povodie 
Dunaja, Baltské, Jadranské a Iónske more či Alpy.

Okrem toho Európska komisia v súčasnosti financuje 
8 500 projektov podporujúcich cezhraničné komunity.

Ochrana občanov znamená aj poskytovanie pomoci 
v časoch krízy. Napríklad zemetrasenie v regióne Abruzzo 
zničilo infraštruktúru, domy, verejné budovy a podniky. 
Túto pomoc umožnil Fond solidarity Európskej únie, vďaka 
ktorému EÚ pomáha odstraňovať škody po katastrofách. 

Vynaložili sme takmer 2 miliardy EUR na pomoc milió-
nom ľudí v 14 členských štátoch. Navyše sme do preven-
cie katastrof investovali vyše 7,3 miliardy EUR.

Zatiaľ čo vlády členských štátov uplatňovali nevyhnutné 
škrty na vyrovnanie svojich rozpočtov a zdroje súkrom-
ného financovania počas finančnej krízy vysychali, finan-
covanie z prostriedkov regionálnej politiky nám pomohlo 
prekonať ťažké obdobie.

Vďaka nemu sa v celej Európe vytvorilo takmer 600 000 
pracovných miest a pre mnoho členských štátov tento 
druh financovania predstavoval viac ako 60 % rozpočto-
vých investícií.

Regionálna politika EÚ takisto prispieva k udržaniu jej 
konkurencieschopnosti – 85 miliárd EUR je vyčlenených 
na výskum, vývoj, inovácie a služby.

Do konca roka 2012 investície v oblasti regionálnej poli-
tiky umožnili širokopásmové pripojenie ďalším viac ako 
päť miliónom ľudí. Zlepšila sa aj kvalita života našich 

POMOC EURÓPSKYM REGIÓNOM V ČASE HOSPODÁRSKEJ  
KRÍZY PROSTREDNÍCTVOM INVESTÍCIÍ
Zmobilizovali sme regionálne financovanie na pomoc  
európskym regiónom pri riešení krízy.

REAKCIE NA NOVÉ A NEOČAKÁVANÉ VÝZVY
Našli sme nové spôsoby riešenia cezhraničných otázok a pomáhame  
našim občanom prekonať následky prírodných katastrof.

Fond solidarity EÚ sa využil na podporu zmierňovania 
následkov katastrof po zemetrasení v regióne  

Emilia-Romagna v Taliansku.

Vďaka fondom regionálnej politiky získalo 3,3 mil. európskych 
občanov prístup k čistej pitnej vode.

občanov vďaka tomu, že 3,3 milióna ľudí získalo prístup 
k pitnej vode a 5,5 milióna ľudí bolo napojených na čis-
tiarne odpadových vôd.
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ZAČLENENIE OPATRENÍ NA OCHRANU KLÍMY  
DO KAŽDÉHO PROGRAMU POLITIKY EÚ
Zabezpečili sme, že 20 % rozpočtu EÚ sa vyčlení na politiky  
týkajúce sa klímy a že boj proti zmene klímy sa začlení  
do všetkých hlavných výdavkových programov EÚ.

Na čele  
boja proti zmene 

klímy

Európskej komisii sa podarilo presadiť, aby sa 20 % 
z rozpočtu EÚ na roky 2014-2020, ktorý predstavuje 
960 miliárd EUR, vyčlenilo na politiky týkajúce sa klímy. 
V porovnaní s predchádzajúcim rozpočtom ide o trojná-
sobné zvýšenie. Opatrenia na prispôsobenie sa zmene 
klímy a snahy o zníženie emisií sa postupne začleňujú do 
všetkých hlavných výdavkových programov EÚ, najmä 
do regionálnej politiky, energetiky, dopravy, výskumu 
a inovácií, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Opatrenia na ochranu klímy sú jednou z hlavných pri-
oritných oblastí Komisie a realizácia tohto politického 
záväzku sa opiera o významné finančné prostriedky.

V súčasnosti je 4,2 milióna Európanov zamestnaných 
v ekologických odvetviach, pričom len v samotnom odvetví 
energie z obnoviteľných zdrojov bolo za posledných päť 
rokov vytvorených vyše 300 000 pracovných miest.

Politika Komisie v oblasti klímy prispela za posledných päť 
rokov k vytvoreniu viac ako 300 000 pracovných miest 

v sektore energie z obnoviteľných zdrojov.

©
 Vattenfall

CONNIE HEDEGAARD
Komisárka pre oblasť klímy
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Európska komisia spolu so všetkými členskými štátmi 
a inštitúciami EÚ zaujala jednotný postoj a prijala spo-
ločnú stratégiu pre rokovania v Durbane a rovnako si 
počína aj pri rokovaniach o novej dohode, ktorá sa má 
prijať v Paríži v roku 2015.

Proces sme stimulovali legislatívnymi návrhmi, ktoré 
pomohli EÚ znížiť emisie o 18 % od roku 1990, hoci HDP 
vzrástol v rovnakom období o 45 %. Právne predpisy 
obsahujú jasné ciele na zníženie emisií o 20 % do roku 
2020 a prvé návrhy na ich zníženie o 40 % do roku 2030.

Európska komisia navrhla konkrétne ciele pre emisie 
skleníkových plynov a podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov energie, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. 
Tieto ciele umožnia podnikom a odvetviu energetiky 
lepšie predvídať budúci vývoj a zabezpečiť stabilné 
dodávky energie pre EÚ za najnižšie možné náklady.

Európska komisia takisto stanovila plán, ktorý umožní 
EÚ znížiť emisie skleníkových plynov o 80 až 95 % do 
roku 2050. Vôbec po prvýkrát máme predstavu o tom, 
ako sa môže EÚ nákladovo efektívne transformovať na 
čistú, konkurencieschopnú a ekologickú spoločnosť.

DLHODOBÁ ISTOTA PRE SPOLOČNOSTI, KTORÉ INVESTUJÚ  
DO POLITÍK OCHRANY KLÍMY A ENERGETIKY
Spoločnostiam sme dali dlhodobú istotu, ktorú požadujú,  
aby mohli investovať do politík v oblasti klímy a energetiky.

VEDÚCA ÚLOHA PRI MEDZINÁRODNÝCH  
ROKOVANIACH O ZMENE KLÍMY
Pri medzinárodných rokovaniach o zmene klímy sme išli príkladom.

Stanovením dlhodobých cieľov Komisia poskytla  
podnikom istotu, ktorú potrebujú na investovanie  

do politiky ochrany klímy a energetiky.

EÚ naďalej zohráva vedúcu úlohu v rámci  
medzinárodných rokovaní o zmene klímy.
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RASTIEME SPOLU – CHORVÁTSKO VSTÚPILO DO EÚ 1. JÚLA 2013
Chorvátsko sa stalo členským štátom EÚ. Krajina, ktorá bola len pred dvoma 
desaťročiami rozorvaná konfliktom, je dnes stabilnou demokraciou a je schopná 
plniť povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ a dodržiavať normy Únie.

Európska stabilita 
sa začína na jej 

hraniciach

Pristúpenie Chorvátska je dôkazom transformačnej sily 
a dôveryhodnosti politiky rozširovania EÚ, z ktorej získala 
prospech nielen samotná krajina, ale aj celá Európska 
únia. Vstup Chorvátska do EÚ vysiela silný signál celému 
regiónu západného Balkánu, že perspektíva európskej 
integrácie je naďalej otvorená pre všetky krajiny uchá-
dzajúce sa o členstvo, ktoré preukážu dostatočnú vôľu 
zavádzať politické a hospodárske reformy a rešpekto-
vať európske hodnoty, ako sú zásady právneho štátu, 
demokracie a ochrany ľudských práv.

Pristúpenie Chorvátska k EÚ je dôkazom transformačného 
potenciálu a dôveryhodnosti politiky rozšírenia EÚ.

ŠTEFAN FÜLE
Komisár pre rozšírenie a európsku susedskú politiku
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Európska komisia zaviedla motivačný prístup k spolupráci 
prostredníctvom zásady „viac za viac“, čo znamená, že 
ďalšie reformy a pokrok vedú k väčšej podpore a užším 
vzťahom.

Prostredníctvom európskej susedskej politiky (ESP) EÚ 
spolupracuje s južnými a východnými susedmi na dosiah-
nutí čo najužšieho politického pridruženia a najrozsiahlej-
šej hospodárskej integrácie. Vychádzame zo spoločných 
záujmov a hodnôt, ako sú demokracia, zásady právneho 
štátu, dodržiavanie ľudských práv, sociálna súdržnosť, 
zásady trhového hospodárstva a udržateľný rozvoj.

EÚ pomáha svojim susedom v týchto oblastiach:

•  finančná podpora – granty v hodnote 12 miliárd EUR 
sa v rokoch 2007 – 2013 použili na projekty týkajúce 
sa ESP;

•  hospodárska integrácia a prístup na trhy EÚ – v roku 
2011 predstavoval objem obchodu medzi EÚ a jej 
partnermi v rámci ESP 230 miliárd EUR;

Spravodlivý prístup, ktorý je zároveň prísny a vychádza 
zo základných hodnôt, zvýšil dôveryhodnosť procesu roz-
širovania zameraného na hodnoty, zásady a hĺbkové 
reformy. Tento prístup zabezpečuje plnú pripravenosť 
krajín pred ich vstupom do EÚ.

Pokrok dosiahnutý počas prístupového procesu sa posu-
dzuje na základe preukázaných faktov, to znamená, že 

ĎALŠIE ROZŠÍRENIE OBLASTI MIERU, PROSPERITY A STABILITY V EÚ
Začali sme prístupové rokovania s Čiernou Horou. Historická dohoda,  
ktorá prispieva k normalizácii vzťahov medzi Srbskom a Kosovom*,  
umožnila otvorenie prístupových rokovaní EÚ so Srbskom, ako  
aj rokovaní o dohode o stabilizácii a pridružení s Kosovom*.

TRANSFORMÁCIA SUSEDNÝCH KRAJÍN
Zaviedli sme novú politiku založenú na zásade „viac za viac“,  
aby sme lepšie pomáhali partnerom pri ich prechode k demokracii 
a dodržiavaniu ľudských práv.

Európska susedská politika pomáha európskym partnerom pri 
ich prechode k demokracii a dodržiavaní ľudských práv.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa statusu Kosova, pričom je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej  
rady OSN 1244 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

rozhodujú konkrétne výsledky a vplyv reforiem v krajine. 
Otázky zásad právneho štátu sa riešia na začiatku prístu-
pového procesu a reformy sa dôkladne sledujú. Silný 
dôraz sa kladie na hospodárske riadenie, konkuren-
cieschopnosť a rast s cieľom pomôcť krajinám splniť hos-
podárske kritériá a zlepšiť hospodársku konvergenciu. 
Technická a finančná predvstupová pomoc je zameraná 
na podporu týchto dvoch priorít.

•  zjednodušenie cestovania do EÚ – pre občanov a naj-
mä pre študentov z krajín ESP bolo v roku 2012 vy-
daných 3,2 milióna schengenských víz;

•  technická a politická podpora.
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RIEŠENIE NEZAMESTNANOSTI MLADÝCH ĽUDÍ
Pomoc mladým ľuďom nájsť si prácu sme si stanovili ako prioritu.

Pomoc ľuďom pri 
hľadaní práce – 

inkluzívny pracovný 
trh pre všetkých

V dôsledku hospodárskej krízy sa nezamestnanosť mla-
dých ľudí stala rizikom pre budúcnosť celej generácie. 
Európska komisia prišla s celoeurópskym projektom 
záruky pre mladých ľudí, v rámci ktorej sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že každý vo veku do 
25 rokov dostane individuálne poradenstvo a ponuku 
zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy 
alebo stáže do štyroch mesiacov od ukončenia formál-
neho vzdelávania alebo straty zamestnania.

Na vykonávanie záruky pre mladých ľudí môžu členské 
štáty využiť prostriedky EÚ z Európskeho sociálneho 
fondu (viac ako 10 miliárd EUR ročne) a iniciatívy na pod-
poru zamestnanosti mladých ľudí (6 miliárd EUR v rokoch 
2014-2020).

Ako doplnok k záruke pre mladých ľudí Európska komi-
sia zriadila Európske združenie učňovskej prípravy 
na zvýšenie dostupnosti a kvality učňovskej prípravy 
a vytvorila rámec kvality pre stáže, aby mladí ľudia zís-
kali počas stáží kvalitné pracovné skúsenosti.

Komisár Andor počas návštevy programu učňovského 
vzdelávania spoločnosti General Electric Aircraft  

Engines v Nantgarwe (Wales).

LÁSZLÓ ANDOR
komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie
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ského štátu, vyvolávali rastúce obavy. 

Komisia získala súhlas na to, aby:

•  presadila pravidlá proti sociálnemu dumpingu v prípa-
doch dočasného vyslania pracovníkov do inej krajiny EÚ;

•  zabezpečila, že sa práva pracovníkov, ktorí sa pohy-
bujú v rámci EÚ, lepšie dodržiavajú a presadzujú;

•  a že sú lepšie chránení pred diskrimináciou na zák-
lade štátnej príslušnosti, najmä pokiaľ ide o prístup 
k zamestnaniu, mzdu alebo pracovné podmienky; 

•  chránila zamestnanecké dôchodkové práva migrujú-
cich pracovníkov.

Pre ľudí, ktorí si hľadajú prácu v inej krajine EÚ, Európska 
komisia vylepšila portál EURES. Zvýšil sa počet ponúka-
ných pracovných miest a sprístupnili sa informácie o práci 

Jedným z najviditeľnejších dosahov hospodárskej krízy je 
vysoký nárast podielu európskych občanov, ktorí žijú v chu-
dobe alebo im chudoba hrozí. Ako súčasť stratégie Európa 
2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu Európska komisia prijala výslovný 
záväzok EÚ bojovať proti chudobe a súhlasila s členskými 
štátmi, že do roku 2020 by sa najmenej 20 miliónom ľudí 
malo pomôcť dostať sa z chudoby. Členské štáty musia 
využiť aspoň 20 % svojich zdrojov z Európskeho sociálneho 
fondu na sociálne začlenenie so zameraním na zlepšenie 
zručností a na pomoc znevýhodneným osobám nájsť si 
prácu. Ide o 20 miliárd EUR v celej EÚ.

Európska komisia takisto vydala usmernenie s cieľom 
pomôcť členským štátom zlepšiť výsledky ich sociálnych 
politík. Bol vytvorený nový Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby s rozpočtom 3,8 miliardy EUR, 
z ktorého sa bude poskytovať materiálna pomoc a podpo-
rovať sociálne začlenenie.

RIEŠENIE CHUDOBY
EÚ sa výslovne zaviazala riešiť chudobu.

POMOC PRE MOBILNÝCH PRACOVNÍKOV
Zjednodušili sme pohyb pracovníkov v rámci EÚ.

Komisár Andor na návšteve v dedine fresiek Bódvalenke, 
v ktorej sa realizujú projekty na zlepšenie integrácie Rómov 

prostredníctvom podpory sociálneho hospodárstva.

Komisár Andor počas prejavu na konferencii o pracovnej 
mobilite organizovanej univerzitou v Bristole.

vo všetkých krajinách EÚ. Portál EURES ponúka takmer 
dva milióny voľných pracovných miest a zoznam vyše 
30 000 zamestnávateľov, ako aj informácie o odmeňo-
vaní, sociálnom zabezpečení a pracovných podmienkach 
v členských štátoch EÚ.
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BUDOVANIE SPOLOČNÉHO EURÓPSKEHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU
Vybudovali sme spoločný azylový systém EÚ, vďaka ktorému  
sa so žiadateľmi o azyl zaobchádza humánnym spôsobom.

Otvorená  
a bezpečná  

Európa

Európska komisia úspešne vyjednala nové pravidlá týka-
júce sa prijímania žiadateľov o azyl a zaobchádzania 
s nimi po ich príchode do ktoréhokoľvek členského štátu 
EÚ. V centre nového systému sú nové pravidlá na úrovni 
celej EÚ vzťahujúce sa na ochranu a normy prijímania 
imigrantov. Žiadateľom o azyl sa zaručia rovnaké príleži-
tosti na medzinárodnú ochranu v celej EÚ vrátane dôs-
tojnej životnej úrovne vo forme ubytovania, oblečenia, 
potravín a príspevkov. 

Španielska pobrežná hliadka vystopovala pri pobreží Tenerife (Kanárske ostrovy)  
rybársky čln plný prisťahovalcov.
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CECILIA MALMSTRÖM
Komisárka pre vnútorné záležitosti

V roku 2013 požiadalo o azyl v EÚ takmer 435 000 ľudí. 
Hlavnou krajinou pôvodu žiadateľov o azyl bola Sýria 
s 12 % žiadostí. Najviac žiadostí sa zameralo na päť 
členských štátov (Nemecko, Francúzsko, Švédsko, Spo-
jené kráľovstvo a Taliansko), ktoré predstavovali 70 % 
z celkového počtu žiadateľov. 
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V rokoch 2008 až 2010 bolo v Európe zistených takmer 
24 000 obetí obchodovania s ľuďmi. Európska komisia 
úspešne zaviedla prísnejšie sankcie pre obchodníkov 
s ľuďmi a vo všetkých členských štátoch EÚ zaviedla 
povinnú ochranu a pomoc obetiam. S cieľom preniknúť k 
jadru problému sa na úrovni celej EÚ začal akčný plán 
proti obchodovaniu s ľuďmi.

Boli tiež navrhnuté a prerokované nové právne predpisy 
na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí, ktoré zahŕ-
ňajú trestné stíhanie páchateľov, ochranu obetí a preven-
tívne opatrenia. EUROPOL zriadil Európske centrum boja 
proti počítačovej kriminalite (European Cybercrime 
Centre, EC3), ktoré zameriava svoju činnosť na online 
sexuálne zneužívanie a online podvody a vďaka ktorému 
bolo možné zrealizovať mnohé zatknutia. 

Európska komisia vypracovala prvú správu EÚ o boji 
proti korupcii, ktorá sa zameriava na problematiku 
korupcie vo všetkých členských štátoch EÚ a na to, čo 
by sa malo urobiť na zefektívnenie boja proti nej. Správa 
obsahuje špecifické návrhy týkajúce sa jednotlivých 
krajín vrátane návrhov na posilnenie transparentnosti 
pri financovaní politických strán, aby sa zabezpečilo 
zverejnenie aktív v prípade, že je to potrebné na pred-
chádzanie konfliktom záujmov a na posilnenie kapacity 
orgánov presadzovania práva. 

Náklady daňových poplatníkov týkajúce sa korupcie 
v EÚ predstavujú približne 120 miliárd EUR ročne, čo je 
suma porovnateľná s celým ročným rozpočtom EÚ. 

V boji proti organizovanej trestnej činnosti Európska 
komisia navrhla nové právne predpisy týkajúce sa kon-
fiškácie nelegálne nadobudnutého majetku a rokovala 
o nich s cieľom urýchliť zmrazenie majetku z trestnej 
činnosti, ak sa prokurátori obávajú, že by inak zmizol. 

BOJ PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI  
Zamerali sme sa na trestnú činnosť, vydali sme prvú správu  
EÚ o boji proti korupcii a uľahčili sme konfiškáciu majetku  
pochádzajúceho z trestnej činnosti.

BOJ PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI  
A SEXUÁLNEMU ZNEUŽÍVANIU DETÍ
Tvrdo sme zasiahli voči obchodníkom s ľuďmi  
a tým, ktorí sexuálne zneužívajú deti.

Komisia tvrdo zasiahla voči obchodníkom s ľuďmi  
a tým, ktorí sexuálne zneužívajú deti. 

Boj proti korupcii nám ročne ušetrí miliardy eur. 

©
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Na podnet Európskej komisie a Spojených štátov americ-
kých vytvorilo 52 krajín globálnu alianciu proti sexuál-
nemu zneužívaniu detí online, ktorá spoločne pracuje na 
lepšej identifikácii a pomoci obetiam a zabezpečuje, že 
viac páchateľov je postavených pred súd. 
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MODERNEJŠIA SPP: DOBRÉ POTRAVINY PRE SPOTREBITEĽOV  
A DOBRÉ PRACOVNÉ MIESTA PRE POĽNOHOSPODÁROV
Podporili sme hospodársky rast v poľnohospodárskom odvetví a vzpružili 
vývoz, a to aj v hospodárstvach, ktoré kríza postihla najviac.

Nové perspektívy 
spoločnej 

poľnohospodárskej 
politiky (SPP)

Hospodárska kríza vážne doľahla na naše poľnohos-
podárske odvetvie a vidiecke hospodárstva s viac ako 
500 miliónmi európskych spotrebiteľov, ktorí závisia 
od stabilnej dodávky bezpečných a zdravých potra-
vín. Prostredníctvom SPP sa poskytuje financovanie 
12 miliónom poľnohospodárom EÚ a podporuje viac 
ako 46 miliónov pracovných miest v agropotravinár-
skom sektore. Obchodné dohody prispeli k vytvoreniu 
ďalších vývozných príležitostí. Okrem toho rozhodnutia 
o zemepisných označeniach a nových programoch na 
podporu predaja prispeli k nárastu dopytu po produk-
toch „vyrobených v EÚ“. Nové iniciatívy zahŕňali opat-
renia na podporu zapojenia mladých ľudí do poľnohos-
podárskeho odvetvia či na zníženie byrokracie, aby sa 
školám uľahčilo poskytovanie ovocia a mlieka žiakom 
s cieľom zlepšiť ich stravovacie návyky a bojovať proti 
obezite detí. Vývoj obchodu poľnohospodárskych pro-
duktov poukazuje na to, že od roku 2010 sa EÚ stala 
čistým vývozcom potravinárskych výrobkov. 

Obchodné dohody vytvárajú ďalšie vývozné možnosti 
a podnecujú dopyt po produktoch vyrobených v EÚ.

DACIAN CIOLOŞ
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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Keďže sa 77 % územia EÚ využíva na poľnohospodárstvo 
a lesné hospodárstvo, musíme pri starostlivosti o našu pôdu 
uvažovať aj v kontexte budúcnosti, nie iba súčasnosti.

Nové pravidlá v oblasti „ekologizácie“ znamenajú, že 30 % 
priamych platieb pre poľnohospodárov bude previazaných 
so zlepšovaním životného prostredia, napr. zónami na 
zlepšovanie biodiverzity. 30 % prostriedkov určených na 
rozvoj vidieka sa zároveň využíva na špecifické regionálne 
environmentálne priority.

Opatrenia, ktoré podporia spoluprácu poľnohospodárov 
a výskumných pracovníkov, pomôžu tradičnému poľno-
hospodárskemu odvetviu uspokojiť naše potreby v 21. 
storočí. Tieto opatrenia stimulujú inovácie a pomáhajú 
riešiť zásadnú výzvu, ako vyrábať viac, súčasne rešpek-
tovať prírodné zdroje a naučiť sa prispôsobiť zmene klímy. 

Celkové verejné výdavky na poľnohospodárstvo sú 
výrazne pod 1 % HDP a nižšie ako v mnohých iných 
oblastiach. Zostávajú najväčšou časťou rozpočtu EÚ, 
nakoľko financovanie sa väčšinou poskytuje skôr na 
úrovni EÚ než na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Reforma ďalej prispeje k tomu, aby bolo európske poľno-
hospodárstvo konkurencieschopné a založené na rozhod-
nutiach poľnohospodárov, nie na byrokratických 
rozhodnutiach – o čom svedčí plánované ukončenie sys-
tému kvót na cukor a mlieko. Súčasťou reformy sú aj 
nástroje, ktoré pomôžu poľnohospodárom čeliť cenovej 
nestálosti a krízam na trhu. Skončili sme s podporou poľ-
nohospodárskych podnikov na základe historickej pro-
dukcie a sprísnili sme kritériá oprávnenosti pre aktívnych 
poľnohospodárov, aby sa pomoc viac zamerala na poľno-
hospodárov účinne využívajúcich pôdu, a nie na vlastní-
kov pôdy. Členské štáty získali väčšiu flexibilitu, aby sa 
v rámci spoločného rámca EÚ mohli zamerať na lokálne 
problémové oblasti a špecifické otázky. Programy rozvoja 

VÝHODNEJŠÍ POMER MEDZI KVALITOU A CENOU –  
V PROSPECH DAŇOVÝCH POPLATNÍKOV
Podarilo sa nám zabezpečiť cielenejší a účinnejší rozpočet pre poľnohospodárstvo 
na nasledujúcich sedem rokov. Je nižší v reálnom vyjadrení, ale spravodlivo 
rozdelený a zameraný na zamestnanosť, rast a životné prostredie, čo sa odráža  
vo vývoji výdavkov SPP.

LEPŠIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – DOBRÉ PRE SPOLOČNOSŤ
Reformovaná SPP sa viac ako kedykoľvek predtým zameriava  
na podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov.

Naším cieľom je pomáhať tradičnému poľnohospodárskemu 
sektoru pri uspokojovaní našich potrieb 21. storočia.

Nový a spravodlivejší rozpočet pre poľnohospodárstvo sa 
zameriava na pracovné miesta, rast a životné prostredie.

vidieka pomôžu rešpektovať rozmanitosť vidieckeho 
života a tradícií v EÚ. Poskytujú podporu pre investície na 
regionálnej a miestnej úrovni. Takisto sme pomohli 
malým poľnohospodárom stanoviť si dlhodobejšie pod-
nikateľské perspektívy. 
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ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O RAKOVINE A ZNIŽOVANIE JEJ RIZIKA
Podarilo sa nám zvýšiť povedomie o tejto chorobe, ktoré pomáha  
znížiť jej výskyt. Zavedením prísnej tabakovej legislatívy sme sa  
postavili najčastejšej príčine úmrtia v EÚ, ktorej sa dá predísť.

Zdravie ľudí na 
prvom mieste

Európska komisia na tento účel zriadila Európske part-
nerstvo v boji proti rakovine. Pomáhame členským štá-
tom pri výmene znalostí a odborných poznatkov o pre-
vencii a liečbe rakoviny, ako aj pri vypracúvaní národných 
plánov v tejto oblasti. Vďaka zvyšovaniu povedomia 
o usmerneniach EÚ a ich propagácii sa v Európskej únii 
do roku 2020 uskutoční zhruba 500 miliónov skrínin-
gových vyšetrení na rakovinu prsníka, krčka maternice, 
hrubého čreva a konečníka.

Najvyššou prioritou zostáva prevencia. Európska komi-
sia zaviedla nové prísne predpisy týkajúce sa výroby, 
prezentácie a predaja tabaku a súvisiacich výrobkov. 
Pomocou nových právnych predpisov sa zvýši povedo-
mie o účinkoch tabaku na ľudské zdravie a čo najviac 
sa obmedzia prvky, ktoré by mohli zvyšovať atraktív-
nosť tabakových výrobkov pre mládež, čo v konečnom 
dôsledku povedie k zníženiu počtu predčasných úmrtí 
(aktuálne 700 000 prípadov ročne).

Kampane na zvýšenie informovanosti o rizikách  
vzniku rakoviny pomáhajú bojovať s najčastejšou  

príčinou úmrtia v EÚ, ktorej sa dá predísť.

TONIO BORG
Komisár pre zdravie
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Európska komisia dbá o integrovaný prístup k bezpečnosti 
potravín v celom výrobnom reťazci a vo všetkých potravi-
nárskych sektoroch. V praxi to znamená, že 100 000 ľudí 
vykonáva úradné kontroly vo viac než 20 miliónoch potra-
vinárskych podnikov po celej EÚ – od kontrol na hraniciach 
a bitúnkoch až po kontroly v reštauráciách a supermarke-
toch – s cieľom identifikovať prípadné zdravotné riziká.

Kým sa potraviny dostanú na váš stôl, dôsledne sa kontro-
lujú. Vnútroštátni inšpektori kontrolujú prítomnosť pesticí-
dov, zvyškových chemikálií a prípadnej mikrobiologickej 
kontaminácie. Zároveň overujú správne označenie výrob-
kov a dodržiavanie hygienických noriem.

Podarilo sa nám zaviesť systém, ktorý umožňuje sledovať 
prechod potravín celým dodávateľským reťazcom až po 
miesto ich pôvodu, čo umožnilo efektívne riešenie mimo-
riadnych bezpečnostných situácií i podvodov v potravinár-
skej oblasti.

Európska komisia zaviedla nové pravidlá bezpečnosti 
liekov, aby sa zabezpečilo pravidelné monitorovanie 
všetkých liekov predávaných na trhu EÚ a prijatie nále-
žitých opatrení v prípadoch, ak sa u pacientov zazname-
najú nežiaduce účinky.

Zlepšilo sa aj zapojenie pacientov. V roku 2012 sa počet 
hlásení nežiaducich účinkov priamo pacientmi zvýšil 
oproti predchádzajúcim 2 rokom o 60 %. Je to priamy 
výsledok zdokonaleného systému hlásenia vytvoreného 
vďaka novým pravidlám.

Európska komisia taktiež zaviedla nový symbol (obrátený 
čierny trojuholník) na jasné označenie liekov, ktoré sa aj 
po uvedení na trh naďalej monitorujú.

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI LIEKOV
Vďaka zavedeniu nových pravidiel patria lieky predávané  
na trhu EÚ medzi najbezpečnejšie na svete.

ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI POTRAVÍN
Posilnenie existujúcich pravidiel a kontrol v záujme toho, aby európski  
občania mali k dispozícii tie najbezpečnejšie potraviny na svete.

Politika EÚ v oblasti bezpečnosti potravín zabezpečuje vysokú 
úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov.

Pravidlá EÚ zabezpečujú, aby pacienti dostávali lieky, ktoré 
spĺňajú prísne normy kvality, bezpečnosti a účinnosti.

©
 Shutterstock
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ABY OBČANIA MOHLI NAKUPOVAŤ S DÔVEROU  
KDEKOĽVEK V EURÓPE
Riešime sťažnosti občanov spojené  
s nakupovaním kdekoľvek v EÚ.

Spotrebitelia  
na prvom  

mieste

Jednotný trh ponúka veľké príležitosti a možnosti výberu 
pre spotrebiteľov v 28 krajinách. Spotrebitelia musia cítiť, 
že môžu nakupovať s dôverou. S pomocou európskych 
spotrebiteľských centier bolo od roku 2010 vyriešených 
120 000 sťažností európskych spotrebiteľov. Ďalších 
290 000 spotrebiteľov získalo informácie o svojich prá-
vach. Vďaka tejto sieti financovanej zo zdrojov EÚ môžte 
bez obáv nakupovať aj v iných štátoch EÚ.

Sieť európskych spotrebiteľských centier  
financovaná z prostriedkov EÚ dáva občanom  

dôveru nakupovať za hranicami.

NEVEN MIMICA
Komisár pre spotrebiteľskú politiku
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Európski občania prikladajú dobrým životným podmien-
kam zvierat veľký význam. Vďaka európskej legislatíve 
v súčasnosti platí úplný zákaz testovania kozmetiky na 
zvieratách v celej EÚ. To znamená, že každoročne je pri-
bližne 27 000 zvierat ušetrených utrpenia a že kozme-
tické výrobky testované na zvieratách sa už nemôžu 
predávať na trhu EÚ.

Prostredníctvom systému varovania Európskej komisie 
(RA-PEX) EÚ pracovala na zabezpečení vysokej úrovne 
ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých európskych spot-
rebiteľov, od okamihu výroby výrobku až po jeho použitie 
doma. Podľa bezpečnostných pravidiel EÚ sa na trh Únie 
môžu uvádzať len bezpečné výrobky. Môžte teda naku-
povať výrobky s vedomím, že vaša rodina je chránená.

STARÁME SA O BEZPEČNOSŤ NAKUPOVANÝCH VÝROBKOV
Každoročne sme z trhu stiahli viac ako 2 000 nebezpečných výrobkov  
– od hračiek po osobné automobily a od odevov až po elektronický  
tovar – aby sa nedostali k európskym spotrebiteľom.

OCHRANA ZVIERAT PRED KRUTÝM TESTOVANÍM
Zakázali sme testovanie na zvieratách v kozmetickom priemysle.

Pravidlá EÚ v oblasti bezpečnosti produktov zaručujú,  
že na trh EÚ sa dostanú iba bezpečné výrobky.

Kozmetické výrobky testované na zvieratách  
sa už nemôžu predávať na európskom trhu.

©
 iStock
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Spojte sa s EÚ

ON-LINE

Informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú dostupné vo webovom sídle Europa:

www.europa.eu

OSOBNE

V celej Európe sa nachádzajú stovky miestnych informačných centier EÚ. 

Adresu najbližšieho centra nájdete na tejto webovej stránke: www.europedirect.europa.eu

TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete využívať  
bezplatne na telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup  
k číslam 00800 alebo tieto hovory fakturujú) alebo na spoplatnenom telefónnom čísle z krajín mimo EÚ:  
+32 22999696. Môžete tiež zaslať e-mail prostredníctvom stránky europedirect.europa.eu

PREČÍTAJTE SI O EURÓPE

Od publikácií o EÚ  vás delí len jedno kliknutie – nájdete ich vo webovom sídle EU Bookshop:  
www.bookshop.europa.eu

Informácie a publikácie o Európskej únii môžete získať na nasledujúcich miestach:

EUROPEAN COMMISSION  
REPRESENTATIONS

Zastúpenie Európskej komisie  
v Slovenskej republike
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 254431718
e-mail: comm-rep-sk@ec.europa.eu 

Informačná kancelária Európskeho parlamentu
Palisády 29
811 06 Bratislava
SLOVENSKO/SLOVAKIA
Tel. +421 259429683
e-mail: epbratislava@europarl.europa.eu
web: www.europskyparlament.sk 

Zastúpenia Európskej komisie a informačné kancelárie Európskeho parlamentu sú vo všetkých štátoch Európskej únie.  
V iných častiach sveta má Európska únia delegácie.
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