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ÚVOD:

O ČOM JE TÁTO PUBLIKÁCIA

Táto publikácia je príručkou o Európskej únii (EÚ) a jej činnosti.
V prvej časti sa v skratke vysvetľuje, čo to Európska únia vlastne je.
V druhej časti „Čo Európska únia robí“ sa opisuje, čo EÚ podniká v 35 rôznych
oblastiach, aby zlepšila životy ľudí v Európe a za jej hranicami.
V tretej časti „Ako Európska únia prijíma rozhodnutia a vykonáva opatrenia“
sa opisujú inštitúcie v centre rozhodovacieho procesu EÚ a postup, akým sa
ich rozhodnutia premieňajú na konkrétne opatrenia.
Modrou farbou sa označujú hypertextové odkazy na podrobnejšie informácie,
ku ktorým sa dostanete vo verziách HTML a PDF tejto publikácie. Tieto verzie
sú dostupné online na adrese www.publications.europa.eu/webpub/com/euwhat-it-is/sk/.
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Európska únia
Základom EÚ je 28 členských štátov*, ktoré patria do
Únie, a ich občania. Jedinečnou črtou EÚ je, že hoci
všetky členské štáty naďalej zostávajú suverénnymi
a nezávislými štátmi, rozhodli sa spojiť časť svojej
„suverenity“ v oblastiach, kde dáva zmysel pracovať
spoločne.

Na prijímaní rozhodnutí na úrovni EÚ sa podieľajú
viaceré inštitúcie:
●●

●●

V praxi to znamená, že členské štáty presúvajú niektoré zo svojich rozhodovacích právomocí na spoločné
inštitúcie, ktoré vytvorili, takže rozhodnutia o určitých
otázkach spoločného záujmu sa môžu demokraticky
prijímať na úrovni EÚ.

●●

●●

*

Dňa 29. marca 2017 Spojené kráľovstvo podľa článku
50 Zmluvy o Európskej únii oficiálne oznámilo svoj zámer
vystúpiť z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre
atómovú energiu (Euratom).

Európsky parlament, ktorý zastupuje občanov
EÚ, a tí si ho priamo volia;
Európska rada, ktorú tvoria hlavy štátov alebo
predsedovia vlád členských štátov EÚ;
Rada, ktorá reprezentuje vlády členských štátov
EÚ a
Európska komisia, ktorá zastupuje záujmy EÚ
ako celku.
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* Týmto označením nie sú dotknuté pozície
týkajúce sa štatútu, pričom označenie je v súlade
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1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného
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EÚ toho dosiahla veľa. Vybudovala napríklad jednotný
trh založený na „štyroch slobodách“ s voľným pohybom osôb, tovaru, služieb a kapitálu medzi všetkými
členskými štátmi. Jednotný trh znamená, že viac ako
500 miliónov občanov EÚ sa môže podľa svojich
predstáv voľne pohybovať a usadiť kdekoľvek v Únii.
EÚ vytvorila jednotnú menu euro, ktorá teraz patrí
medzi hlavné svetové meny a ktorá zvyšuje efektívnosť jednotného trhu. Ďalej vypracovala Chartu základných práv Európskej únie, ktorá slúži na ochranu
určitých politických, sociálnych a hospodárskych práv
občanov a obyvateľov EÚ. Vedúcu úlohu zohráva aj
v oblasti ochrany životného prostredia a boja proti
zmene klímy. To sú len niektoré z doterajších
úspechov.

Zmluvy o EÚ
Každý krok, ktorý EÚ podnikne, je založený na zmluvách, ktoré všetky členské štáty EÚ dobrovoľne a demokraticky schválili. V zmluvách sú stanovené ciele
Európskej únie a pravidlá fungovania inštitúcií EÚ,
spôsobu prijímania rozhodnutí a vzťahov medzi EÚ
a jej členskými štátmi.
V niektorých osobitných prípadoch sa nepodieľajú
všetky členské štáty na každej oblasti politiky EÚ.
Napríklad euro je síce jednotnou menou EÚ ako celku,
ale eurozónu v súčasnosti (v roku 2017) tvorí iba
19 členských štátov, pričom dva majú výnimku a ostatné krajiny zatiaľ nespĺňajú kritériá na vstup do
eurozóny. Medzi členov schengenského priestoru,
ktorý umožňuje pohyb ľudí bez pasu, patrí 22 členských štátov EÚ, zatiaľ čo šesť ostatných si ponechalo
svoje hraničné kontroly.

Vyhliadky do budúcnosti
S cieľom udržať európsky projekt v správnom smere
predstavil predseda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker v správe o stave Únie zo 14. septembra 2016
pozitívny program pre Európu, ktorá chráni, posilňuje
a obraňuje. Túto správu privítal Európsky parlament,
ako aj vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ
na bratislavskom samite 16. septembra 2016.
Práca na pozitívnom programe pokračovala v marci
2017 Bielou knihou Komisie o budúcnosti Európy,
ktorá predstavuje päť scenárov, ako by mohla EÚ vyzerať v roku 2025. Po uverejnení tejto Bielej knihy
Komisia prispela do diskusie viacerými tematickými
dokumentmi, ktoré obsahujú rôzne možnosti EÚ v určitých oblastiach politiky: sociálny rozmer Európy,
využívanie globalizácie, prehĺbenie hospodárskej
a menovej únie, budúcnosť európskej obrany a budúcnosť financií EÚ.
Vedúci predstavitelia 27 členských štátov EÚ sa
25. marca 2017 zišli na oslave 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv, na základe ktorých vzniklo Európske hospodárske spoločenstvo, predchodca
dnešnej EÚ. V Rímskej deklarácii, ktorú na záver osláv
prijali hlavy štátov alebo predsedovia vlád 27 členských štátov EÚ, je uvedená spoločná vízia na nadchádzajúce roky, v ktorej sa zhodli, že je potrebné
„posilniť Európsku úniu tak, aby bola odolnejšia, a to
prostredníctvom pevnejšej jednoty“.
V súčasnosti sa ponúka príležitosť rozvinúť širšiu reformu Európskej únie. S cieľom usmerniť túto reformu
a podnietiť diskusiu o nej predseda Európskej komisie
Juncker vo svojej správe o stave Únie z 13. septembra 2017 predstavil návrh plánu realizácie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Únie. Diskusie o budúcnosti Európy budú prebiehať v rámci rokovaní
v parlamentoch, mestách a regiónoch a vyvrcholia
pravdepodobne na mimoriadnom zasadnutí Európskej
rady v rumunskom meste Sibiu 30. marca 2019.

9

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í

Vo všeobecnosti platí, že nové právne predpisy navrhuje Európska komisia a prijímajú ich Európsky parlament a Rada (nazývaná aj Rada Európskej únie).
Právne predpisy potom vykonávajú členské štáty
a príslušná inštitúcia alebo príslušné inštitúcie EÚ.
Tretia časť tejto publikácie obsahuje podrobnejšie
informácie o spôsobe, ako EÚ prijíma rozhodnutia
a ako ich vykonáva.
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Čo

Európska únia
Druhá časť tejto publikácie obsahuje súhrn činností EÚ v 35 rôznych oblastiach
politiky vrátane užitočných odkazov na ďalšie informácie.
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robí

Migrácia
a azyl
Spoločná azylová
a prisťahovalecká politika EÚ
pomáha Európe účinne riešiť
problémy migrácie.

Od roku 2015 požiadalo o medzinárodnú ochranu v EÚ viac ako 3,2 milióna utečencov, z ktorých mnohí utekali
pred vojnou a terorom v Sýrii a ďalších problémových krajinách.
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Čo EÚ robí
EÚ vypracovala spoločnú azylovú a prisťahovaleckú politiku na
riešenie mnohých problémov, ktoré spôsobuje migrácia do Únie
vrátane príchodu osôb žiadajúcich o medzinárodnú ochranu. Táto
politika obsahuje nasledujúce opatrenia zamerané na riešenie krízy.

http://europa.eu/!rB37xd

EÚ vyčlenila viac ako 10 miliárd EUR na riešenie utečeneckej krízy, z ktorých sa financovali projekty na zabezpečovanie najnaliehavejších humanitárnych potrieb utečencov prichádzajúcich
na európske brehy. EÚ poskytuje humanitárnu pomoc aj utečencom a migrantom v krajinách mimo Únie a podporuje opatrenia
na odstraňovanie základných príčin neregulárnej migrácie.

Členské štáty na základe návrhu Európskej komisie súhlasili
s premiestňovaním žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska do ďalších krajín EÚ. Únia chce takisto vytvoriť pre žiadateľov o azyl bezpečné a legálne cesty na vstup do EÚ. V rámci programu dobrovoľného
presídľovania, ktorý odsúhlasili členské štáty, sa plánuje presun spolu 22 500 ľudí z krajín mimo EÚ do
jednotlivých členských štátov Únie. EÚ sa usiluje o zvýšenie miery návratu neregulárnych migrantov,
ktorí nemajú právo zdržiavať sa na území Únie, do ich domovských krajín.
EÚ a Turecko sa v marci 2016 dohodli na tom, že neregulárni migranti a žiadatelia o azyl prichádzajúci na
grécke ostrovy z Turecka môžu byť vrátení do Turecka. Za každého Sýrčana vráteného z gréckych ostrovov
do Turecka po neoprávnenom prekročení hranice prijme EÚ z Turecka jedného Sýrčana, ktorý sa nesnažil
o prekročenie hranice neoprávneným spôsobom. To viedlo k značnému poklesu počtu neoprávnených vstupov na tieto ostrovy. Únia poskytla 3 miliardy EUR na riešenie potrieb utečencov žijúcich na území Turecka.
Od roku 2015 bolo v Egejskom a Stredozemnom mori zachránených viac ako 620 000 ľudských životov
vďaka záchranným operáciám Talianska a Grécka, ako aj činnosti európskej pohraničnej a pobrežnej
stráže zriadenej v roku 2016.
Komisia navrhla dôkladnú reformu existujúceho azylového práva a jeho prispôsobenie súčasným a budúcim potrebám. Základná zásada zostane rovnaká: ľudia by mali požiadať o azyl v prvom členskom
štáte EÚ, na územie ktorého vstúpia, pokiaľ nemajú rodinu niekde inde v Únii, ale v prípade, že je daný
členský štát preplnený, musí sa prejaviť solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti v rámci celej
EÚ.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_en

@EUHomeAffairs

Hranice
a bezpečnosť
Európska únia sa usiluje o vytvorenie
bezpečnostnej únie, ktorá bojom proti
terorizmu a závažnej trestnej činnosti
a posilnením vonkajších hraníc Európy
zvýši bezpečnosť Európy.

Čo EÚ robí
EÚ zameriava svoju činnosť na pomoc členským štátom prostredníctvom:
●●

●●
●●

http://bit.ly/2jkydtQ

výmeny informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, orgánmi colnej správy a pohraničnou strážou;
operačnej spolupráce s podporou agentúr EÚ;
odbornej prípravy, výmeny najlepších postupov, financovania, výskumu a inovácie.

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania
práva (Europol) umožňuje členským štátom spoločne vyšetrovať
prípady závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Komisia takisto pracuje na zabezpečení interoperability
(schopnosti medzi sebou komunikovať) rôznych informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, správy
hraníc a riadenia migrácie do roku 2020.
EÚ aktualizovala a posilnila svoje právne predpisy, pričom zjednotila vymedzenie teroristického trestného činu a zaviedla kriminalizáciu cestovania teroristov, výcviku teroristov a financovania terorizmu.
S podporou centra excelentnosti siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii stupňuje EÚ svoje
úsilie predchádzať radikalizácii a riešiť problém vracajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov.
Cez internetové fórum EÚ uľahčuje Komisia spoluprácu medzi kľúčovými internetovými spoločnosťami,
orgánmi presadzovania práva a občianskou spoločnosťou pri obmedzovaní prístupu k nezákonnému obsahu online a pri poskytovaní účinnej alternatívnej argumentácie na potlačenie teroristickej propagandy.
S cieľom čeliť rastúcej hrozbe počítačovej kriminality a kybernetických útokov Komisia navrhla opatrenia na posilnenie štruktúr a kapacít kybernetickej bezpečnosti EÚ vrátane posilnenia úlohy Agentúry EÚ pre kybernetickú
bezpečnosť (Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť) v plnej spolupráci s členskými štátmi.
Vďaka Schengenskej dohode sa postupne rušili kontroly na mnohých vnútorných hraniciach EÚ. Migračná
kríza a meniaca sa bezpečnostná situácia v uplynulých rokoch preukázali, že schengenský priestor potrebuje pevné vonkajšie hranice. V roku 2017 prijala EÚ nové pravidlá pre vonkajšie schengenské hranice na
posilnenie kontrol všetkých osôb v relevantných databázach s cieľom uistiť sa, že títo ľudia nepredstavujú
hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť. Viac ako 1 700 príslušníkov novej Európskej agentúry
pre pohraničnú a pobrežnú stráž teraz pomáha vnútroštátnej pohraničnej stráži členských štátov hliadkovať v problémových oblastiach Grécka, Talianska, Bulharska a Španielska.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/borders-and-security_en

@EUHomeAffairs
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EÚ vytvára pre svojich občanov priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc. Celkovým
cieľom bezpečnostnej únie je urobiť tento priestor bezpečnejším miestom. EÚ a členské štáty spolupracujú v boji
proti terorizmu a násilnej radikalizácii, proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.

Hospodárstvo,
financie a euro
Hospodárska a menová únia a euro
tvoria spoločné základy väčšej
stability, rastu a prosperity celej
Európy.
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Hospodárska a menová únia spája a integruje hospodárstva členských štátov EÚ prostredníctvom koordinovaných hospodárskych a fiškálnych politík, spoločnej menovej politiky a spoločnej meny eura. Ide o účinný nástroj
na vytváranie pracovných miest, rastu, sociálnej spravodlivosti a finančnej stability. Hospodárska a menová
únia ešte nie je dobudovaná a treba ju dokončiť.

Čo EÚ robí
Cieľom hospodárskych a finančných politík EÚ v eurozóne
a v Únii je:
●●
●●
●●
●●
●●

http://bit.ly/2A46OX6
●●
●●

podporovať rast a zamestnanosť;
podporovať makroekonomickú a fiškálnu stabilitu;
zvyšovať efektívnosť fungovania hospodárskej a menovej únie;
podporovať investície;
predchádzať makroekonomickým nerovnováham alebo ich korigovať;
pomáhať s koordináciou vnútroštátnych štrukturálnych politík a
podporovať prosperitu krajín mimo EÚ.

Ako reakcia na hospodársku a finančnú krízu z roku 2008 bola správa hospodárskych záležitostí EÚ posilnená úpravami Paktu stability a rastu a fiškálnych pravidiel členských štátov s cieľom podporiť a udržať stabilitu hospodárskej a menovej únie. Krajiny, ktoré boli vylúčené z finančných trhov, ako napríklad
Grécko, dostali finančnú pomoc a politickú podporu. Ako trvalé riešenie takýchto situácií v eurozóne bol
vytvorený Európsky mechanizmus pre stabilitu.
Zavedený bol aj postup pri makroekonomickej nerovnováhe, ktorý slúži na monitorovanie a nápravu
potenciálne problémových hospodárskych trendov v jednotlivých členských štátoch a má predchádzať
prenášaniu týchto problémov na ostatné členské štáty.
Euro, ktoré je v obehu od roku 2002 a používa ho viac ako 339 miliónov ľudí v 19 členských štátoch, je
po americkom dolári druhou najdôležitejšou menou na svete. Jednotná mena je praktická pre občanov
a výhodná pre podniky a predstavuje veľký úspech európskej integrácie.
Cieľom Investičného plánu pre Európu v hodnote 315 miliárd EUR, ktorý bol prijatý v novembri 2014, je
vrátiť investície na úroveň historických trendov spred krízy v roku 2008. Európsky fond pre strategické
investície už do septembra 2017 umožnil schválené investície vo výške viac ako 236,1 miliardy EUR.
Predpokladá sa, že ľahší prístup k finančným prostriedkom vďaka pomoci z tohto fondu využije približne
454 000 malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/economy-finance-and-euro_en
Diskusný dokument Európskej komisie o prehĺbení hospodárskej a menovej únie

facebook.com/EUeconomy

@ecfin

Obchod
a priemysel
Cieľom EÚ je zvyšovať
konkurencieschopnosť priemyslu
a obchodu a podporovať zamestnanosť
a rast prostredníctvom priaznivého
podnikateľského prostredia.

●●

●●

●●
●●

http://bit.ly/2n2DlHY

●●

posilňovať priemyselnú základňu a podporovať prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu;
podporovať inovácie ako prostriedok na vytváranie nových zdrojov rastu;
podporovať malé podniky a podnikateľskú kultúru;
zabezpečovať trh pre tovar v rámci celej EÚ a
maximalizovať prínos investícií EÚ do výskumu a využívania kozmického priestoru.

Čo EÚ robí
EÚ sa zaviazala pomáhať podnikom a priemyslu pri zvyšovaní konkurencieschopnosti a vytváraní rastu
a nových pracovných miest. Cieľom je pomáhať európskym spoločnostiam, aby sa stali modernejšími, inovatívnejšími a udržateľnejšími. Priemyselná politika prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti stanovením
vhodných rámcových podmienok (ako sú inteligentné právne predpisy a rozvoj zručností). Európska komisia
vypracovala odvetvové akčné plány a právne predpisy na podporu viac ako tucta priemyselných odvetví
vrátane chemického, automobilového, potravinárskeho, zdravotníckeho, biotechnologického a leteckého
odvetvia. Komisia takisto zodpovedá za odvetvia s geostrategickými vplyvmi a vysokým stupňom verejnej
intervencie, ako sú oblasti obrany, bezpečnosti a výskumu a využívania kozmického priestoru.
Európska komisia spolu s Európskou investičnou bankou vypracovala a začala realizovať Investičný plán pre
Európu. Ako súčasť plánu bol vytvorený Európsky fond pre strategické investície na mobilizáciu investícií v celej Európe. Do septembra 2017 fond už uvoľnil viac ako 236,1 miliardy EUR vo forme schválených investícií. Fond
poskytuje záruky na podporu projektov financovaných Európskou investičnou bankou, pričom sa zameriava na
infraštruktúru, inovácie a menšie spoločnosti. Predpokladá sa, že ľahší prístup k finančným prostriedkom vďaka
pomoci z tohto fondu využije približne 454 000 malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou
kapitalizáciou. Komisia takisto riadi viaceré programy EÚ na podporu inovácie a podnikavosti ako napríklad:
●●
●●
●●

COSME – Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP;
Horizont 2020 pre výskum a inováciu;
Galileo pre satelitnú navigáciu a Copernicus pre pozorovanie Zeme.

Ďalšie informácie: https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_en

@EU_Growth/@EEN_EU
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Zámerom obchodnej a priemyselnej politiky EÚ je zlepšovať podnikateľské prostredie, podporovať atmosféru podnikavosti a vytváranie pracovných miest a uľahčovať malým podnikom prístup k financiám a na trhy. Malé a stredné
podniky predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a zabezpečujú dve tretiny celkovej zamestnanosti v súkromnom
sektore. Politiky EÚ stimulujú vytváranie nových podnikov a podporujú inovatívne podniky v ich úsilí o rozširovanie.
Posilnené obchodné dohody otvárajú trhy podnikom z EÚ a možno prijímať opatrenia s cieľom predchádzať nekalej súťaži z krajín mimo Únie.
Zámerom EÚ do roku 2020 je:

Jednotný trh
Jednotný trh je jedným z najväčších
úspechov EÚ. Podporuje hospodársky
rast a vytváranie pracovných miest
a uľahčuje každodenný život ľuďom aj
podnikom.

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í
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Vďaka jednotnému trhu (niekedy sa nazýva aj „vnútorný trh“) sa môžu ľudia, tovar, služby a peniaze pohybovať
po celej EÚ takmer rovnako voľne ako v rámci jednej krajiny. Občania EÚ môžu študovať, žiť, nakupovať, pracovať a stráviť dôchodok v ktorejkoľvek krajine EÚ a využívať výrobky z celej Európy.
Odstránené boli stovky technických, právnych a byrokratických prekážok, ktoré bránili voľnému obchodu a voľnému pohybu medzi členskými štátmi EÚ, čo uľahčilo tok vecí v rámci jednotného trhu. V dôsledku toho rozšírili
spoločnosti svoju činnosť a hospodárska súťaž viedla k zníženiu cien a väčšiemu výberu pre spotrebiteľov. Napríklad telefonické hovory v Európe sú oveľa lacnejšie, ceny leteniek výrazne klesli a otvorili sa nové trasy. EÚ sa
zároveň snaží zabezpečiť, aby tieto rozširujúce sa slobody neobmedzovali spravodlivosť, ochranu spotrebiteľa
ani udržateľnosť životného prostredia.

Čo EÚ robí
Európska komisia spolupracuje s orgánmi a zainteresovanými
stranami v členských štátoch pri monitorovaní a presadzovaní
existujúcich pravidiel, aby mohli ľudia a podniky využívať možnosti, ktoré poskytuje jednotný trh. Plne fungujúci jednotný trh
však naďalej obmedzujú viaceré prekážky. EÚ sa predovšetkým snaží:
riešiť súčasné regulačné alebo administratívne prekážky, ktoré
ľuďom bránia v bezproblémovom nakupovaní tovaru a služieb
z iného členského štátu alebo ich predaji v inom členskom štáte;
uľahčiť veľkým aj malým spoločnostiam získavanie peňazí prostredníctvom Investičného plánu pre Európu a únie kapitálových trhov;
motivovať pracovníkov, aby prijímali prácu v iných krajinách EÚ, obsadzovali tak voľné pracovné miesta
a uspokojovali potrebu osobitných zručností, a to aj pomocou európskeho profesijného preukazu a portálu
pre pracovnú mobilitu EURES;
zabrániť sociálnemu dampingu, teda praxi využívania lacnej pracovnej sily a presúvania výroby do krajiny
alebo oblasti s nízkymi mzdami;
posilniť spoluprácu medzi vnútroštátnymi daňovými orgánmi a
zaviesť v EÚ spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a daň z finančných transakcií.
●●

http://bit.ly/2jlDcdD
●●

●●

●●

●●
●●

Okrem pravidiel jednotného trhu, ktoré zaručujú voľný pohyb osôb, občania EÚ nepotrebujú ani pas na
cestovanie v rámci schengenského priestoru, ktorý v súčasnosti tvoria členské štáty EÚ (okrem Bulharska, Írska, Chorvátska, Cypru, Rumunska a Spojeného kráľovstva) a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
a Švajčiarsko. Na zaistenie bezpečnosti schengenského priestoru tieto krajiny sprísnili kontroly na vonkajších hraniciach EÚ a posilnili aj spoluprácu policajných orgánov.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/single-market_en

facebook.com/EU.Growth/

@EU_Growth

Digitálna
ekonomika
a spoločnosť
Cieľom digitálneho jednotného trhu
EÚ je poskytnúť nové možnosti ľuďom
a podnikom a posilniť pozíciu Európy ako
svetového lídra v digitálnej ekonomike.

Čo EÚ robí

http://Europa.eu/!jd83xG

Hlavnou myšlienkou digitálneho jednotného trhu je spojiť
28 vnútroštátnych trhov do jedného súvislého priestoru, kde
môžu ľudia a podniky obchodovať, inovovať a spolupracovať
legálne, bezpečne, spoľahlivo a za prijateľnú cenu, čo im uľahčuje život. To znamená, že podniky sú schopné v plnej miere
využívať nové technológie a predovšetkým malé podniky sú
schopné iba „kliknutím“ tlačidla prekračovať hranice štátov EÚ.
Zavedenie digitálneho jednotného trhu by mohlo potenciálne
priniesť hospodárstvu EÚ 415 miliárd EUR ročne a vytvoriť
státisíce pracovných miest.

Od mája 2015 Európska komisia predložila 35 návrhov opatrení, ktoré oznámila vo svojej stratégii
digitálneho jednotného trhu. Teraz ide hlavne o to, aby sa tieto návrhy stali pre občanov EÚ realitou.
Tu sú niektoré z krokov, ktoré sa už uskutočnili:
●●

●●
●●

●●

●●

Roamingové poplatky boli zrušené v júni 2017, takže ľudia môžu pri cestovaní v rámci EÚ používať
svoje mobily a platiť za to rovnaké ceny ako doma.
Schválené boli prísne nové pravidlá ochrany osobných údajov v EÚ.
Komisia navrhla opatrenia, ktoré zabezpečia, že každý človek v EÚ bude mať najlepšie možné pripojenie na internet, zatiaľ čo iniciatíva WiFi4EU podporuje vytváranie miest s bezplatným verejným prístupom na internet cez Wi-Fi pripojenie (hotspoty) v rámci miestnych komunít v celej EÚ.
Jedným z hlavných cieľov EÚ je lepšia ochrana Európanov v digitálnom veku. Komisia preto navrhla
nové nástroje, ktoré pomôžu chrániť ľudí a podniky pred kybernetickými útokmi.
Nové pravidlá prenosnosti v EÚ budú znamenať, že od roku 2018 budú môcť ľudia pri cestovaní
v rámci EÚ využívať online predplatiteľské služby týkajúce sa filmov a televízie, elektronických kníh,
videohier a hudby takisto ako doma.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en

facebook.com/DigitalSingleMarket

@DSMeu
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Čoraz viac výrobkov a služieb je dostupných online alebo digitálne. Určité prekážky však stále bránia ľuďom
v podnikaní, nakupovaní alebo v prístupe k digitálnemu obsahu v inom členskom štáte EÚ. Tieto bariéry siahajú
od poplatkov cez geografické blokovanie až po chýbajúci prístup k internetu alebo nedostatočné digitálne zručnosti. Mnoho ľudí sa nedostane k širokej škále online výrobkov a služieb. Na druhej strane spoločnosti nemôžu
obchodovať v takom rozsahu, ako by chceli, alebo profitovať z vysokokvalitných digitálnych služieb.

Zamestnanosť
a sociálne veci
EÚ prispieva k vytváraniu väčšieho počtu
a lepších pracovných miest v celej Európe
s cieľom dosiahnuť primerané sociálne
normy pre všetkých občanov, a to aj
prostredníctvom Európskeho sociálneho
fondu s objemom 86,4 miliardy EUR.

Čo EÚ robí

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í

18

Zodpovednosť za politiku zamestnanosti a sociálne veci nesú spoločne EÚ a jej členské štáty. Európska komisia
urobila z pracovných miest, rastu a investícií svoju najvyššiu prioritu, ktorá je založená na Investičnom pláne
pre Európu.

Cieľom politík EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí je:
●●
●●

●●
●●
●●

http://europa.eu/!fJ97VH
●●
●●

vytvárať kvalitné pracovné miesta v celej EÚ;
pomáhať pracovníkom pri hľadaní práce vo vlastnej krajine alebo v inej krajine EÚ;
podporovať zručnosti a podnikavosť;
koordinovať a modernizovať systémy sociálneho zabezpečenia;
vytvárať lepšie pracovné podmienky presadzovaním spoločných minimálnych noriem;
podporovať sociálne začleňovanie a boj proti chudobe a
ochraňovať práva ľudí so zdravotným postihnutím.

Tieto politiky prispievajú k plneniu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, sociálneho
začleňovania a vzdelávania. EÚ poskytuje a koordinuje finančné prostriedky na pomoc členským štátom pri investovaní do ľudí (v oblastiach, ako sú starostlivosť o deti, zdravotná starostlivosť, odborná
príprava, dostupná infraštruktúra a pomoc pri hľadaní práce) a pri reformovaní systémov sociálneho
zabezpečenia. Z Európskeho sociálneho fondu sa poskytuje 86,4 miliardy EUR na pomoc miliónom
Európanov pri získavaní nových zručností a hľadaní lepších pracovných miest. V rámci záruky pre mladých ľudí (8,8 miliardy EUR) sa podporuje zamestnanosť mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby všetci
mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú konkrétnu ponuku pracovného miesta, učňovskej prípravy, odbornej stáže alebo ďalšieho vzdelávania, a to do štyroch mesiacov od ukončenia formálneho
vzdelávania alebo od zaradenia medzi nezamestnaných. Iniciatíva ciest zvyšovania úrovne zručností
pomáha dospelým ľuďom zlepšiť si základné zručnosti, ako sú čítanie, písanie alebo používanie počítača. Touto iniciatívou pomáha EÚ členským štátom poskytovať ľuďom druhú šancu na získanie zručností.
Zatiaľ čo sociálne zabezpečenie ostáva v zodpovednosti jednotlivých členských štátov, EÚ vytvára medzi vnútroštátnymi systémami mosty pre občanov, ktorí prekračujú hranice. Pravidlá EÚ pre koordináciu systémov
sociálneho zabezpečenia nenahrádzajú vnútroštátne systémy, ale chránia práva ľudí v sociálnom zabezpečení,
keď sa pohybujú v rámci EÚ (a na území Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska). EÚ chráni ľudí aj prostredníctvom právnych predpisov, ktoré obmedzujú počet pracovných hodín, riešia diskrimináciu na pracoviskách,
vytvárajú bezpečnejšie pracovné podmienky a zabezpečujú poskytovanie odškodnenia v prípade pracovných
úrazov. Na zabezpečenie nových a účinnejších práv občanov sú v Európskom pilieri sociálnych práv zakotvené
zásady a práva v oblasti rovnakých príležitostí na trhu práce, spravodlivých pracovných podmienok a sociálnej
ochrany. Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES takisto pomáha nadviazať kontakt medzi uchádzačmi
o prácu a spoločnosťami, ktoré ju ponúkajú.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/employment-and-social-affairs_en
Diskusný dokument Európskej komisie o sociálnom rozmere Európy

facebook.com/socialeurope

@EU_Social

Vzdelávanie
a odborná
príprava
EÚ pomáha zlepšovať kvalitu vzdelávania podporou
spolupráce medzi členskými štátmi a dopĺňaním
vnútroštátnych opatrení. Program Erasmus+
poskytuje príležitosti ľuďom každého veku a osobitne
mladým ľuďom umožňuje študovať, absolvovať
odbornú prípravu, získavať pracovné skúsenosti
alebo sa venovať dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.

Čo EÚ robí
Krajiny EÚ sú zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy, ale EÚ im pomáha dosahovať kvalitu vzdelávania výmenou osvedčených postupov, určovaním cieľov a referenčných hodnôt a poskytovaním finančných prostriedkov
a odborných znalostí. Zámerom stratégie EÚ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy je splniť do roku 2020 tieto ciele:
●●

●●

http://bit.ly/2znJ3pN

●●

●●

postarať sa o realizáciu celoživotného vzdelávania a mobility;
zlepšiť kvalitu a účinnosť vzdelávania a odbornej prípravy;
podporovať spravodlivosť, sociálnu súdržnosť a aktívne občianstvo;
posilniť tvorivosť a inovácie, a to aj v oblasti podnikania, na
všetkých úrovniach vzdelávania a odbornej prípravy.

Erasmus+, program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, pomáha v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí podporou ich osobného rozvoja, zručností a zamestnateľnosti. S celkovým
rozpočtom 14,7 miliardy EUR umožní viac ako štyrom miliónom (prevažne mladých) ľudí študovať, absolvovať odbornú prípravu, získavať pracovné skúsenosti alebo sa venovať dobrovoľníckej činnosti
v inej krajine. Program Erasmus+ zlepšuje pracovné vyhliadky a posilňuje osobný rozvoj mladých ľudí
tým, že im poskytuje zručnosti, ktoré potrebujú na trhu práce a v spoločnosti teraz i v budúcnosti.
EÚ vypracovala aj viaceré ďalšie iniciatívy, ktoré ľuďom uľahčujú štúdium, odbornú prípravu alebo prácu
v zahraničí. Európske krajiny, odborové organizácie a zamestnávatelia spolupracujú pri zlepšovaní odborného vzdelávania a prípravy v rámci kodanského procesu. Jedným z výsledkov je Európsky systém
kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu a sieť zabezpečenia kvality, ktorá uľahčuje ľuďom prácu
a štúdium v zahraničí. Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania zjednodušujú ľuďom presuny medzi systémami vzdelávania v rámci Európy podporovaním vzájomného uznávania období štúdia, porovnateľných kvalifikácií a jednotných noriem kvality.
Súbor dokumentov Europass pomáha pracovníkom pri hľadaní zamestnania v zahraničí, keďže umožňuje preukázanie ich zručností a kvalifikácií v štandardnom európskom formáte, ktorému zamestnávatelia lepšie rozumejú.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_en

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme

@EUErasmusPlus
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Investovanie do vzdelávania a odbornej prípravy je veľmi dôležité pre budúcnosť ľudí, najmä v mladom veku.
Podľa správy z roku 2015 je v EÚ stále viac ako 4,4 milióna osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou
a jeden zo štyroch dospelých má nízku úroveň zručností, čo obmedzuje jeho prístup na trh práce a plné uplatnenie v spoločnosti.

Výskum
a inovácie
Program pre výskum a inováciu
Horizont 2020 s finančným objemom
77 miliárd EUR pomáha EÚ pri
zvyšovaní rastu a zamestnanosti,
ako aj pri riešení niektorých našich
najväčších problémov.

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í
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Výskum a inovácie sú nevyhnutné pre zdravie nášho hospodárstva a spoločnosti. Sú základom politík EÚ na
posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií a zároveň nám poskytujú znalosti a riešenia potrebné v prípade naliehavých problémov ako vypuknutie epidémie eboly v roku 2014 alebo migračná kríza a v prípade dlhodobých
spoločenských výziev ako ľudské zdravie, zmena klímy a energetika.
Výskum a inovácie môžu zároveň pomáhať pri skvalitňovaní života ľudí zlepšeniami v oblastiach, ako sú zdravotná starostlivosť, doprava alebo energetika, a sú základom pre vznik nespočetného množstva nových výrobkov a služieb, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života a zvýšiť našu ekonomickú výkonnosť.

Čo EÚ robí

http://bit.ly/2i3XUm3

EÚ je najväčšou svetovou „továrňou na znalosti“ s takmer tretinou celosvetovej vedeckej a technologickej produkcie. Vzhľadom na rastúcu globálnu hospodársku súťaž musí EÚ zlepšiť
prechod od skvelých výskumných a inovatívnych nápadov
k úspešným výrobkom a technológiám. Všetky členské štáty
EÚ majú svoje vlastné politiky a systémy financovania pre oblasť výskumu, avšak mnohé zásadné problémy možno najlepšie riešiť podporou spolupráce výskumníkov a inovátorov z rôznych krajín. Preto sa výskum a inovácie podporujú na úrovni EÚ,
najmä prostredníctvom programu Horizont 2020.

Horizont 2020 je doposiaľ najväčší program EÚ pre výskum a inováciu, v rámci ktorého sa počas siedmich rokov (2014 – 2020) investuje 77 miliárd EUR okrem ďalších verejných a súkromných investícií,
ktoré tieto peniaze prilákajú. Podpora prenosu veľkých myšlienok z laboratórií na trh je prísľubom väčšieho počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev.
Program Horizont 2020 má tieto tri hlavné ciele:
●●

●●

●●

podporovať excelentnú vedu, aj prostredníctvom Európskej rady pre výskum, a odbornú prípravu
a kariérny rast výskumných pracovníkov v rámci opatrení programu Marie Skłodowska-Curie;
posilňovať vedúce postavenie priemyslu v oblastiach ako nanotechnológie a biotechnológia prostredníctvom podpory spoločností a podnikateľov a
riešiť naše najväčšie spoločenské výzvy v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, doprava, energetika,
klíma a ochrana slobody a bezpečnosti.

Cieľom Európskej komisie je aj vypracovanie politík, ktoré budú podporovať excelentný výskum a posilňovať inováciu. Nové politiky a opatrenia sú rozdelené na tri hlavné tematické skupiny: otvorené
inovácie, otvorená veda a otvorenosť svetu.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/research-and-innovation_en

facebook.com/EUScienceInnov

@EUScienceInnov

Regionálna
politika
Cieľom regionálnej politiky je motivovať
všetky regióny a mestá v Európskej únii,
aby podporovali vytváranie pracovných
miest, konkurencieschopnosť podnikov,
hospodársky rast a udržateľný rozvoj
a aby zlepšovali kvalitu života občanov.

Čo EÚ robí
Regionálna politika posilňuje európsku solidaritu, podporuje
hospodársky rast a zlepšuje kvalitu života strategickými investíciami. Veľká časť finančných prostriedkov je určená menej
rozvinutým krajinám a regiónom EÚ na prekonávanie zaostávania a tým znižovanie hospodárskych, sociálnych a územných
rozdielov, ktoré v rámci Únie stále existujú.

http://bit.ly/1OPA6Yv

Regionálnu politiku riadi Európska komisia spoločne s členskými štátmi a ich regiónmi, ktoré vyberajú projekty spolufinancované EÚ v rámci programov vopred dohodnutých s Komisiou.
Finančné prostriedky EÚ sa vždy dopĺňajú vnútroštátnymi (súkromnými a/alebo verejnými) finančnými prostriedkami.

Každý program sa pripravuje spoločným postupom za účasti zainteresovaných strán na európskej,
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Toto partnerstvo sa uplatňuje vo všetkých fázach prípravy programu, od vypracovania cez riadenie a vykonávanie až po monitorovanie a hodnotenie.
Prostredníctvom programov Interreg sa v rámci regionálnej politiky osobitná pozornosť venuje potrebám a potenciálu pohraničných regiónov, ktoré predstavujú 37 % obyvateľstva EÚ.
Na dosiahnutie týchto cieľov a vyriešenie rôznych potrieb rozvoja vo všetkých regiónoch EÚ je na regionálnu politiku na roky 2014 – 2020 k dispozícii 259,7 miliardy EUR, teda štvrtina celkového rozpočtu
EÚ. Tieto zdroje sa využívajú na financovanie strategickej dopravnej a komunikačnej infraštruktúry, na
podporu prechodu k hospodárstvu šetrnejšiemu k životnému prostrediu, na pomoc malým a stredným
podnikom stať sa inovatívnejšími a konkurencieschopnejšími, na vytváranie nových a udržateľných pracovných príležitostí, na posilnenie a modernizáciu vzdelávacích systémov a na budovanie inkluzívnejšej
spoločnosti. Podrobnejšie informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch sú dostupné tu.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_en

facebook.com/EUinmyregion

@EU_Regional
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Investície do výskumných a inovačných centier v mestách San Ġwann, Galway a Cottbus, modernizácia letísk
v Rige a vo Vroclave, zlepšenie mestskej mobility v Aténach, Sofii a Kluži, konzervačné práce v Mont-Saint-Michel a zabezpečenie Pompejí, vybudovanie širokopásmovej infraštruktúry v grófstve Cornwall alebo v celej
Litve, podpora malých a stredných podnikov v mestách Utrecht a Paredes, renovácia mestských centier v Santa
Coloma de Gramenet a v Liège, modernizácia úpravy odpadových vôd v Trenčíne a v Slavonskom Brode a podpora používania informačných technológií na univerzitách v Nikózii a v Ľubľane – to je iba niekoľko príkladov
z tisícov projektov spolufinancovaných v rámci regionálnej politiky EÚ v regiónoch celej Európy.

Doprava
Dopravná politika EÚ pomáha udržiavať
európske hospodárstvo v pohybe
rozvojom a modernizáciou siete
infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie
a bezpečnejšie cestovanie, a zároveň
podporuje ekologické a digitálne
technológie.
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Európa potrebuje efektívne dopravné spojenia na podporu obchodu, rastu a zamestnanosti. Doprava je veľkým prispievateľom hospodárstva s viac ako 9 % hrubej pridanej hodnoty EÚ (príspevok k hospodárstvu). Samotné dopravné
služby tvorili v roku 2015 hrubú pridanú hodnotu približne 651 miliárd EUR a zamestnávajú okolo 11 miliónov ľudí.
Dopravná politika EÚ je zameraná na prekonávanie prekážok medzi
členskými štátmi a vytváranie jednotného európskeho dopravného
priestoru so spravodlivými podmienkami hospodárskej súťaže v rámci
jednotlivých druhov dopravy a takisto medzi nimi.

Čo EÚ robí
http://bit.ly/2nCDPkJ

Vďaka politike EÚ zaznamenalo odvetvie dopravy v Európe za uplynulých
20 rokov výrazný pokrok, ktorý priniesol zvýšenie bezpečnosti vo vzduchu,
na moriach a cestách, primerané pracovné podmienky pre pracovníkov v doprave, viac možností a lacnejšie možnosti mobility pre cestujúcich a podniky
a rýchly pokrok na ceste k riešeniam čistejšej dopravy a digitálnej mobility.

Okrem toho:
●●

●●
●●
●●

nákladné automobily sa môžu teraz využívať aj v iných krajinách, než kde sú registrované, čím sa znižuje
počet spiatočných ciest bez nákladu;
projekt jednotné európske nebo pomohol uľahčiť a zlacniť lietanie;
železničné spoločnosti s licenciou môžu teraz ponúkať svoje služby kdekoľvek v EÚ;
otvorenie trhu námornej dopravy umožnilo lodným spoločnostiam vykonávať prevádzku vo viacerých krajinách.

Bezpečnosť je prvoradá. Počet úmrtí na európskych cestách klesol v rokoch 1992 – 2010 na polovicu a od
roku 2010 dosiahla EÚ v tomto smere ďalší pokrok. Letecké spoločnosti, ktoré nie sú dostatočne bezpečné,
majú zákaz lietať v Európe a EÚ zaviedla prísnejšie pravidlá týkajúce sa bezpečnosti námornej dopravy.
Dopravná politika EÚ pomáha ľuďom a chráni ich počas cestovania aj inými spôsobmi. Ľudia cestujúci v EÚ
lietadlom, vlakom, loďou alebo autobusom majú osobitné práva v prípadoch meškania alebo zrušenia spojov.
Cieľom politiky EÚ v oblasti dopravnej infraštruktúry financovanej prostredníctvom Nástroja na prepájanie
Európy s rozpočtom viac ako 24 miliárd EUR je prepojiť kontinent z východu na západ a zo severu na juh vyplnením medzier medzi vnútroštátnymi dopravnými sieťami, odstránením prekážok v hladkom fungovaní jednotného trhu a prekonaním technických bariér, ako sú nezlučiteľné normy v železničnej doprave. EÚ podporuje
výskum a inovácie a efektívne zavádzanie nových ekologických dopravných technológií napríklad pomocou
nových predpisov, ktorými sa presadzuje používanie čistých technológií vo vozidlách. EÚ takisto podnecuje
postupný prechod k systémom prepojenej a automatizovanej jazdy.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/transport_en

@Transport_EU

Poľnohospodárstvo
a rozvoj vidieka
Spoločná poľnohospodárska politika
zabezpečuje stabilné dodávky
potravín, vyrobených udržateľným
spôsobom a cenovo prístupných pre
500 miliónov spotrebiteľov v EÚ.
Podporuje takisto zamestnanosť
a rast vo vidieckych oblastiach.

Čo EÚ robí
V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky sa podpora poskytuje týmito prostriedkami:
●●

●●

●●

Priame platby, ktoré podporujú príjmy poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodárstvo môže byť
riskantným a nákladným podnikaním. Poveternostné podmienky a podmienky poľnohospodárskeho
trhu sú často nepredvídateľné a môžu vážne ovplyvniť výrobu a príjmy poľnohospodárskeho podniku.
To je zlé pre poľnohospodárov, ale aj pre spotrebiteľov, keďže postihnutý môže byť aj potravinový dodávateľský reťazec. Takže prevažná časť (72 %) súčasného rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo je určená na priame platby pre poľnohospodárov pod podmienkou, že dodržiavajú prísne pravidlá týkajúce
sa bezpečnosti potravín, životného prostredia a zdravia a dobrých životných podmienok zvierat. Prínos
pre životné prostredie a klímu predstavuje ochrana pôd a biodiverzity, ako aj udržiavanie trvalých pasienkov, čo je veľmi účinný prostriedok na viazanie oxidu uhličitého, a teda pomáha obmedzovať globálne otepľovanie. Prostredníctvom priamych platieb možno platiť poľnohospodárom za poskytovanie
verejných statkov, ktoré sú prínosom pre spoločnosť ako celok, za ktoré však trh neplatí.
Trhové opatrenia na riešenie zložitých situácií, ako náhly pokles dopytu v dôsledku zdravotných obáv,
pokles cien v dôsledku dočasnej nadmernej ponuky alebo vplyv nepredvídaného geopolitického vývoja.
Programy rozvoja vidieka (spolufinancované členskými štátmi), ktoré podporujú inovácie a konkurencieschopnosť s cieľom urobiť z vidieckych oblastí atraktívne miesta na život a prácu. Zahŕňa to
modernizáciu poľnohospodárskych podnikov a podporu mladých poľnohospodárov, ako aj výrobu
tradičných a organických potravín.

Vysokú prioritu má aj obnova ekosystémov, ktoré sú závislé od poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,
a podpora efektívneho využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy,
ktoré predstavujú 51,7 % (približne 51 miliárd EUR) z celkového rozpočtu na rozvoj vidieka v rokoch 2014 – 2020.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/agriculture_en

facebook.com/EUAgri

@EUAgri
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http://bit.ly/2i4QezO

Spoločná poľnohospodárska politika sa uplatňuje vo všetkých
členských štátoch EÚ a je financovaná z rozpočtu EÚ. Podporuje
odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva v EÚ, jedno z najväčších odvetví hospodárstva, ktoré poskytuje 44 miliónov pracovných miest. V roku 2016 bolo približne 61 miliárd EUR (okolo
38 % rozpočtu EÚ) investovaných do podpory poľnohospodárov, aby vyrábali potraviny udržateľným spôsobom, a do podpory rastu vidieckeho hospodárstva a životaschopnej vidieckej
krajiny. Spoločná poľnohospodárska politika takisto v celej EÚ
podporuje poľnohospodárske postupy šetrné k životnému prostrediu a ku klíme a motivuje k zdravému životnému štýlu.

Námorné záležitosti
a rybárstvo
EÚ chráni naše moria a oceány a zároveň
zabezpečuje, aby zostali hospodársky
a environmentálne udržateľné ako hybná
sila pre vytváranie pracovných miest,
rast a inovácie.
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Moria a oceány sú hybnou silou európskeho hospodárstva. „Modré“ hospodárstvo zamestnáva zhruba 5,4 milióna osôb a jeho hrubá pridaná hodnota dosahuje takmer 500 miliárd EUR ročne. „Modrý“ rast je stratégiou na
využívanie potenciálu udržateľného rastu v morskom a námornom odvetví ako celku.
Cieľom spoločnej rybárskej politiky EÚ je zabezpečiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť
rybolovu a akvakultúry (chov rýb za kontrolovaných podmienok) tak, aby poskytovali zdroj zdravých potravín
pre terajšie a budúce generácie občanov EÚ. Zameriava sa na podporu dynamického ale udržateľného odvetvia
rybárstva vrátane ochrany zdrojov a morského prostredia, a zároveň na zabezpečenie spravodlivých životných
podmienok pre rybárske komunity.

Čo EÚ robí
Moria a oceány nám poskytujú nielen potraviny, pracovné
miesta, dopravu a rekreáciu, ale vďaka výskumu a technologickému pokroku aj lieky, minerály a obnoviteľné zdroje energie.
EÚ podporuje tieto nové možnosti, zároveň však zohráva významnú úlohu pri presadzovaní zodpovedného a udržateľného
využívania morí v Európe aj celosvetovo.

http://bit.ly/2BmceKw

EÚ zaviedla chránené morské oblasti na ochranu morských
ekosystémov a biodiverzity spolu so službami, ktoré tieto ekosystémy poskytujú. V týchto oblastiach je ľudská činnosť obmedzená na účely ochrany.

Spoločná rybárska politika sa financuje prostredníctvom Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ktorý v rokoch
2014 – 2020 poskytuje viac ako 6,4 miliardy EUR na pomoc rybárom pri prechode na udržateľný rybolov, na vytváranie pracovných miest v tomto odvetví a na diverzifikáciu hospodárstva pobrežných
komunít. Fond poskytuje aj spolufinancovanie na pomoc členským štátom pri vykonávaní operačných
programov a projektov zameraných na plnenie cieľov spoločnej rybárskej politiky. Spoločná rybárska
politika okrem toho obsahuje súbor pravidiel na riadenie európskych rybárskych flotíl a ochranu populácie rýb. Populácie môžu byť obnoviteľné, sú však obmedzené. S cieľom predchádzať nadmernému
rybolovu sa kvótami pre členské štáty stanovujú limity, aké množstvo z každého druhu rýb je možné
vyloviť. S cieľom skoncovať s nehospodárnym postupom rybárskych flotíl, ktoré vyhadzujú nežiaduce
ryby, sa postupne uplatňuje povinnosť vylodiť úlovky.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/maritime-affairs-and-fisheries_en

facebook.com/EUmaritimefish
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Opatrenia
v oblasti klímy
EÚ usilovne pracuje na znižovaní
emisií skleníkových plynov, motivuje
ďalších veľkých znečisťovateľov, aby
prijímali prísnejšie opatrenia, a rieši
neodvrátiteľné dôsledky zmeny klímy.

Čo EÚ robí
Medzinárodné spoločenstvo sa zhodlo na tom, že ak sa má zmena klímy udržať pod nebezpečnou úrovňou,
treba udržať celosvetové zvýšenie priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C oproti predindustriálnej
úrovni, pričom cieľom je obmedziť zvýšenie teploty na 1,5 °C. Riešením zmeny klímy v súčasnosti možno predísť ľudským a hospodárskym nákladom v budúcnosti. Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy zahŕňa
budovanie protipovodňových bariér, pestovanie plodín odolných voči suchám a zmenu stavebných noriem.
Neriešenie problémov súvisiacich so zmenou klímy by mohlo byť pre EÚ veľmi nákladné. Rastúci dopyt
po čistých technológiách však predstavuje príležitosť inovovať a vytvárať ekologický rast a ekologické
pracovné miesta. Opatrenia v oblasti klímy sú zahrnuté do všetkých častí rozpočtu EÚ a na iniciatívy
súvisiace s klímou sa použije 20 % rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020.
EÚ si stanovila do roku 2020 tieto ciele v oblasti klímy a energetiky:
●●

●●

●●

http://bit.ly/1b1Kgp2

zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990 (najmenej 40 % do roku 2030);
20 % všetkej spotrebovanej energie musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov (najmenej 27 % do roku 2030);
zvýšenie energetickej účinnosti o 20 % v porovnaní s vývojom za
nezmenených okolností (najmenej 27 % do roku 2030).

Z dlhodobejšieho hľadiska sa EÚ zaviazala znížiť svoje emisie skleníkových plynov do roku 2050 o 80 – 95 % v porovnaní s úrovňou
z roku 1990.

Systém EÚ na obchodovanie s emisiami je základným kameňom stratégie EÚ v oblasti zmeny klímy a vedie
v rámci EÚ k nákladovo efektívnemu znižovaniu emisií z priemyslu, elektrární a leteckej dopravy. EÚ má takisto
zavedené politiky na boj s emisiami v ďalších odvetviach hospodárstva, ako sú doprava a poľnohospodárstvo.
EÚ stojí na čele celosvetového úsilia v boji proti zmene klímy, predovšetkým vyvíja nátlak na medzinárodné spoločenstvo, aby zachovalo dynamiku Parížskej dohody z roku 2015 a vykonalo potrebné kroky
na jej uvedenie do praxe.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/climate-action_en

facebook.com/EUClimateAction
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Cieľom opatrení EÚ v oblasti zmeny klímy je reagovať na zmeny, ktoré nastávajú v klíme Zeme, predovšetkým
celosvetové zvyšovanie teploty v dôsledku nárastu emisií skleníkových plynov, ktorý spôsobuje ľudská činnosť.
Vyššie teploty majú mnohé dôsledky, ako sú napríklad záplavy alebo suchá v oblastiach, ktoré predtým neboli
takýmto hrozbám vystavené, a extrémne výkyvy počasia, ktoré ohrozujú potravinársku výrobu, predovšetkým
v chudobnejších krajinách. Nedostatok vody a potravín môže spôsobiť hladomor, regionálne konflikty a masovú
migráciu, pričom zároveň vzniká riziko vyhynutia mnohých druhov rastlín a zvierat.

Životné
prostredie
V EÚ platia niektoré z najprísnejších
noriem na svete, ktorými sa
zabezpečuje ochrana prírody,
ekologickejšie hospodárstvo a opatrné
a racionálne využívanie prírodných
zdrojov.
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Environmentálne výzvy nepoznajú hranice. Preto ich musíme riešiť
na základe spolupráce v rámci EÚ, aj so zvyškom sveta.
Ochrana životného prostredia ide ruka v ruke s podporou udržateľného rastu. Environmentálna politika môže zohrávať kľúčovú
úlohu pri vytváraní pracovných miest a stimulovaní investícií. Ekologické inovácie sa môžu uplatňovať a vyvážať, čím sa zvyšuje konkurencieschopnosť Európy a zlepšuje kvalita života ľudí.
http://bit.ly/2mZsQFt

Čo EÚ robí

Siedmy environmentálny akčný program EÚ slúži ako usmernenie pre environmentálnu politiku Únie do roku
2020 a stanovuje víziu, kde by sa mala EÚ nachádzať v roku 2050. Ide o život v prostredí, kde neexistuje nijaký
odpad, kde sa s prírodnými zdrojmi hospodári udržateľne a kde je biodiverzita chránená, oceňovaná a obnovovaná.
Opatrenia programu sú zamerané na tri kľúčové oblasti:
●●
●●
●●

chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný kapitál EÚ;
prejsť v EÚ na nízkouhlíkové ekologické a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje a
chrániť občanov EÚ pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt.

Príroda je náš životodarný systém, preto sa o ňu musíme starať. Spoločne využívame zdroje ako vodu, vzduch,
prirodzené biotopy a druhy, ktoré v nich žijú, a na ich ochranu máme aj spoločné environmentálne normy. EÚ
sa usiluje o ochranu týchto prírodných zdrojov a o zastavenie úbytku ohrozených druhov a biotopov. Natura
2000 je sústava 26 000 chránených prírodných území, ktoré pokrývajú takmer 20 % celkovej plochy EÚ, kde
udržateľná ľudská činnosť môže koexistovať so vzácnymi a zraniteľnými druhmi a biotopmi. K oblastiam, ktoré
vyvolávajú najväčšie environmentálne obavy ľudí, patrí voda, znečistenie vzduchu a chemické látky. S cieľom
chrániť ľudí pred environmentálnymi vplyvmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt je v záujme politiky
EÚ zaručiť bezpečnú pitnú vodu a vodu na kúpanie, zlepšiť kvalitu vzduchu, znížiť hluk a znížiť alebo odstrániť účinky škodlivých chemických látok.
Cieľom akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo je transformácia nášho hospodárstva zvýšením trvanlivosti a recyklovateľnosti výrobkov a čo najdlhším používaním materiálov a zdrojov. Prehodnotenie životných
cyklov výrobkov pomôže udržateľnejšiemu hospodáreniu so vzácnymi zdrojmi, minimalizácii odpadu a zvýšeniu pružnosti Európy, pokiaľ ide o zásobovanie surovinami.
Environmentálne obavy sa nezastavujú na hraniciach EÚ. Keďže rast svetovej populácie pokračuje, EÚ zohráva
vedúcu úlohu v medzinárodnom úsilí o podporu udržateľného rozvoja. Je potrebné prijať viac opatrení, ktorými
sa zabezpečí, že vzduch, oceány a ďalšie vodné zdroje budú čisté, že využívanie pôdy a ekosystémov bude
udržateľné a že zmena klímy sa udrží na zvládnuteľnej úrovni.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/environment_en

facebook.com/EUEnvironment

@EU_ENV

Energetika
Cieľom energetickej politiky
EÚ je zaistiť bezpečné,
konkurencieschopné a cenovo
prístupné zásobovanie energiou
pri súčasnom plnení zámerov Únie
v oblasti klímy.

Medzi ciele EÚ do roku 2030 patrí:
●●
●●
●●
●●

záväzné zníženie emisií skleníkových plynov o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990;
záväzný cieľ, aby podiel energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ bol aspoň 27 %;
zvýšenie energetickej účinnosti najmenej o 27 % (Komisia navrhla zvýšenie o 30 %) a
dokončenie vnútorného trhu s energiou – splnenie cieľa elektrického prepojenia medzi krajinami EÚ 15 %
a urýchlenie dôležitých infraštruktúrnych projektov.

Čo EÚ robí
Na riešenie týchto problémov a na plnenie cieľov EÚ zaviedla Európska komisia európsku energetickú úniu. Cieľom tohto
projektu je umožniť voľný tok energie cez štátne hranice v rámci
EÚ, a tým zaistiť bezpečnú, cenovo prístupnú a udržateľnú energiu pre ľudí a podniky. Takisto sa budú podporovať nové technológie a infraštruktúrne projekty na prepojenie trhov s energiou
v Európe, znižovať účty domácností za energiu, vytvárať prahttp://bit.ly/2i2DMAw
covné miesta a bude sa zvyšovať hospodársky rast. To umožní
Európe prevziať vedúcu úlohu vo výrobe energie z obnoviteľných
zdrojov a v boji proti zmene klímy. Vytvorenie energetickej únie
takisto pomôže Európe, aby vystupovala jednohlasne v diskusiách o globálnych energetických otázkach.
Medzi doplňujúce politiky a opatrenia, ktoré pomáhajú zabezpečiť, aby EÚ plnila svoje ciele, patrí:
●●

●●

●●
●●

Európska stratégia energetickej bezpečnosti, ktorá obsahuje opatrenia na posilnenie bezpečnosti
dodávok energie v EÚ;
pružný a integrovaný celoeurópsky trh s energiou. Budujú sa nové siete pre plyn a elektrickú energiu
vďaka sume 5,35 miliardy EUR, dostupnej v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Finančné prostriedky možno čerpať aj z Európskeho fondu pre strategické investície. Zároveň sa odstraňujú
regulačné bariéry a vypracúvajú spoločné pravidlá s cieľom zvýšiť konkurenciu medzi dodávateľmi
a rozšíriť možnosti voľby pre spotrebiteľov;
zvýšená domáca výroba energie v EÚ, najmä z obnoviteľných zdrojov;
zvýšená bezpečnosť v rámci odvetvia energetiky v EÚ s prísnymi pravidlami v oblastiach, ako sú
zneškodňovanie jadrového odpadu a prevádzka plošín na ťažbu ropy a zemného plynu na mori.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/energy_en

@Energy4Europe
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Európa čelí viacerým závažným problémom v oblasti energetiky. Osobitne naliehavá je naša závislosť od dovozu energie. EÚ v súčasnosti dováža viac ako polovicu svojej energie s nákladmi 400 miliárd EUR ročne. K ďalším dôležitým problémom patria potenciálne narušenia dodávok energie, vysoké ceny energie, ktoré postihujú
domácnosti a podniky, a environmentálne a zdravotné ohrozenia spôsobované emisiami skleníkových a iných
škodlivých plynov, predovšetkým v dôsledku spaľovania fosílnych palív.

Zahraničné
veci a bezpečnostná
politika
Zahraničná a bezpečnostná
politika umožňuje EÚ jednotne
vystupovať a konať v celosvetových
záležitostiach, čo dáva členským
štátom šancu zaoberať sa aj
problémami, ktoré by inak samy riešiť
nemohli, a pomáha zaistiť našim
občanom bezpečnosť a prosperitu.
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Túto politiku vykonávajú vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ktorý je zároveň
podpredsedom Komisie) a Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Činnosť EÚ sa spravuje zásadami, ktoré sa
uplatnili pri jej založení a rozvoji a ktoré hodlá podporovať vo zvyšku sveta, vrátane mieru, demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd.

Čo EÚ robí

http://bit.ly/2zn3YcF

●●
●●
●●
●●
●●

V roku 2016 začala vysoká predstaviteľka Únie/podpredsedníčka Komisie realizovať Globálnu stratégiu pre zahraničnú
a bezpečnostnú politiku Európskej únie s cieľom zvýšiť stabilitu v susedstve Európy aj v širšej oblasti, posilniť bezpečnosť
a obranu a riešiť problémy, ako sú napríklad energetická bezpečnosť, migrácia, zmena klímy a terorizmus. Následné kroky
v oblasti bezpečnosti a obrany boli osobitne rýchle. Ešte v roku
2016 bol prijatý rozsiahly balík bezpečnostných a obranných
opatrení EÚ, na základe ktorého Európa preberie väčšiu zodpovednosť za tieto oblasti. V rámci globálnej stratégie je stanovených týchto päť priorít pre opatrenia EÚ:

bezpečnosť našej Únie;
odolnosť štátov a spoločností;
integrovaný prístup ku konfliktom a krízam;
kooperatívne regionálne usporiadania;
globálne riadenie pre 21. storočie.

Úlohou Európskeho obranného fondu založeného v roku 2017 je koordinovať, dopĺňať a zvyšovať
vnútroštátne investície v oblasti obrany s cieľom zvýšiť kapacity a zabezpečiť vývoj obrannej technológie a vybavenia tak, aby spĺňali súčasné aj budúce bezpečnostné požiadavky.
EÚ podporuje krajiny, ktoré čelia konfliktom a krízam. Je najväčším darcom v rámci medzinárodnej reakcie na krízu v Sýrii. Na pomoc sýrskemu ľudu poskytla vyše 9,4 miliardy EUR. Zároveň pokračuje v podpore medzinárodného úsilia o dosiahnutie mieru na Blízkom východe, kde podporuje riešenie v podobe
existencie dvoch štátov – Palestínskeho štátu vedľa Izraela. Dosiahnutím dohody o iránskom jadrovom
programe v roku 2015 sa preukázala úloha EÚ pri vedení mierových rokovaní v mene medzinárodného
spoločenstva. Od roku 2003 vykonala EÚ viac ako 30 civilných misií a vojenských operácií na troch
kontinentoch. Rozhodnutia o nasadení prijímajú spoločne príslušní ministri krajín EÚ. Úspechom boli
mierové misie EÚ vo viacerých problémových oblastiach sveta, výcvik policajtov, vojakov a príslušníkov
pobrežnej stráže, pomoc pri budovaní štátu v situáciách po konfliktoch a boj proti pirátom v oblasti
Afrického rohu. EÚ nemá stálu armádu, ale spája pod vlajkou EÚ sily, ktoré poskytnú členské štáty.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/foreign-affairs-and-security-policy_en
Diskusný dokument Európskej komisie o budúcnosti európskej obrany

facebook.com/EuropeanExternalActionService
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Rozširovanie EÚ
Perspektíva členstva je silným
stimulom pre zavádzanie
demokratických a hospodárskych
reforiem v krajinách, ktoré sa chcú
stať členmi EÚ.

Čo EÚ robí
Ktorákoľvek európska krajina môže požiadať o členstvo, ak uznáva
demokratické hodnoty EÚ a má snahu ich presadzovať. Krajiny sa
môžu stať členmi Únie, iba ak splnia podmienky pristúpenia. Politika
rozširovania preto slúži na poskytovanie podpory a pomoci krajinám,
aby splnili tieto tri základné kritériá:
●●

●●

http://bit.ly/1MZ6B9h
●●

politická stabilita, v rámci ktorej politické inštitúcie krajiny zaručujú demokraciu, právny štát, ľudské práva a rešpektovanie
a ochranu menšín;
fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť vyrovnať sa s hospodárskou súťažou a trhovými silami v EÚ a
schopnosť prijať záväzky vyplývajúce z členstva vrátane prijatia
cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

Počas procesu rozširovania Komisia pomáha krajinám, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, pri plnení potrebných
kritérií členstva a podporuje ich pri vykonávaní súvisiacich hospodárskych a demokratických reforiem.
Po ukončení rokovaní a súvisiacich reforiem k spokojnosti obidvoch strán môže krajina vstúpiť do EÚ,
ak s tým súhlasia všetky existujúce členské štáty. Súčasné kandidátske krajiny sú: Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Srbsko a Turecko. Potenciálni kandidáti sú Bosna
a Hercegovina a Kosovo*.
Dôveryhodná perspektíva rozšírenia pre západný Balkán prispeje k stabilite regiónu. Začiatkom roku
2018 sa začne realizovať nová stratégia EÚ pre úspešné pristúpenie Srbska a Čiernej Hory ako zatiaľ
najúspešnejších kandidátov zo západného Balkánu. Aj keď je zrejmé, že k ďalšiemu rozšíreniu počas
súčasného funkčného obdobia Európskeho parlamentu a Európskej komisie nedôjde, keďže žiadna kandidátska krajina zatiaľ nie je pripravená, následne sa počet členských štátov zvýši. Kandidátske krajiny
musia považovať právny štát, spravodlivosť a základné práva za najvyššiu prioritu. Predseda Európskej
komisie Juncker v správe o stave Únie v roku 2017 uviedol, že to vylučuje členstvo Turecka v EÚ v dohľadnej budúcnosti.
*

Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/node/1705

facebook.com/EUnear

@eu_near
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Únia vznikla so zámerom podporovať mier, prosperitu a európske hodnoty na celom kontinente. Rozširovanie
je proces, ktorým krajiny vstupujú do EÚ. Od svojho založenia v roku 1957 sa EÚ rozrástla zo šiestich krajín
na 28. Jedným z cieľov prijímania ďalších krajín do Únie je prehlbovanie solidarity medzi ľuďmi v Európe, pri
rešpektovaní a zachovávaní rozmanitosti.

Európska
susedská politika
Európska susedská politika
ako kľúčový prvok zahraničnej
politiky EÚ sa zameriava na
stabilizáciu regiónu z politického,
hospodárskeho a bezpečnostného
hľadiska.
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Európska susedská politika upravuje vzťahy EÚ so 16 z jej
najbližších východných a južných partnerov. Vysvetľuje snahu EÚ stavať na spoločných záujmoch s partnerskými krajinami
a záväzok pracovať spoločne v prioritných oblastiach vrátane
podpory demokracie, právneho štátu, rešpektovania ľudských
práv a sociálnej súdržnosti. Vzhľadom na hrozby a tlaky, ktorým sú partneri EÚ vystavení, vrátane problémov spojených
s migráciou a mobilitou je prioritou posilnenie odolnosti štátu
a spoločnosti.
http://bit.ly/2nfECvt

Čo EÚ robí

Európska susedská politika poskytuje rámec pre účinnejšie a pevnejšie partnerstvá založené na spoločných záujmoch a opatreniach na obidvoch stranách. Hlavné ciele tejto politiky sú:
●●

●●

●●

stabilizovať susediace krajiny pomocou riešenia otázok hospodárskeho rozvoja, zamestnateľnosti
a mladých ľudí, dopravnej a energetickej prepojiteľnosti, migrácie, mobility a bezpečnosti;
podporovať základné záujmy EÚ týkajúce sa dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho
štátu a ľudských práv a
uľahčovať spoluprácu na regionálnej úrovni, napríklad prostredníctvom Východného partnerstva
a Únie pre Stredozemie.

Základné iniciatívy, ktorými sa táto politika uvádza do praxe, sú:
●●

●●

Východné partnerstvo: spoločná iniciatíva na prehlbovanie a posilňovanie vzťahov medzi EÚ
a šiestimi východoeurópskymi susednými štátmi: Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko,
Moldavsko a Ukrajina.
Južné susedstvo: rámec pre spoluprácu medzi EÚ a desiatimi partnerskými krajinami: Alžírsko,
Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína(*), Sýria a Tunisko.

Spolupráca prebieha na dvojstrannej úrovni (s jednotlivými partnermi), na regionálnej úrovni (s viacerými partnermi z východu alebo juhu) alebo v rámci celého susedstva v závislosti od charakteru aktivít.
Nástroj európskeho susedstva podporuje komplexný prístup EÚ k jej partnerom a je základným finančným nástrojom Únie pre spoluprácu s krajinami európskej susedskej politiky v rokoch 2014 – 2020.
*

Toto označenie nemožno vykladať ako uznanie Palestínskeho štátu a nie sú ním dotknuté pozície jednotlivých členských štátov k tejto
otázke.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/policies/european-neighbourhood-policy_en

facebook.com/EUnear
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Obchod
EÚ je zástancom voľného
obchodu. Keďže každá
miliarda EUR vo vývoze podporuje
14 000 pracovných miest,
EÚ bojuje za otvorené trhy,
rovnaké podmienky a najvyššie
medzinárodné normy.

Čo EÚ robí
Obchodná politika EÚ sa týka obchodu s tovarom a službami,
ale aj záležitostí, ako sú obchodné aspekty duševného vlastníctva a priame zahraničné investície.

http://bit.ly/1FmvJMB

Obchodné dohody sa neuzatvárajú samoúčelne. Sú zároveň
odrazom európskych hodnôt a zásad v celom svete, a preto
všetky nové obchodné dohody, ktoré EÚ dohodne, obsahujú
ustanovenia o udržateľnom rozvoji, najmä o ochrane životného prostredia a o pracovných podmienkach. Nedávna dohoda
s Japonskom je vôbec prvou obchodnou dohodou, ktorá obsahuje záväzok dodržiavať Parížsku dohodu o zmene klímy.

EÚ je zástancom otvoreného a spravodlivého obchodu, bojuje proti protekcionizmu a využíva opatrenia
na ochranu obchodu a opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, aby chránila svoje spoločnosti a občanov
pred nekalou súťažou a nekalými obchodnými praktikami.
EÚ má platné obchodné dohody so 67 partnermi z celého sveta, ako je napríklad Komplexná hospodárska a obchodná dohoda EÚ – Kanada, na základe ktorej sa zrušili clá pre 98 % kanadských výrobkov, čo ušetrí podnikom v EÚ 590 miliónov EUR ročne. Dohoda s Japonskom by mohla zvýšiť vývoz do
Japonska o viac ako tretinu a ušetriť na clách 1 miliardu EUR. V máji 2017 bolo dohodnuté vytvorenie
spoločného akčného plánu pre obchod so Spojenými štátmi.
Do roku 2017 EÚ dokončila prípravu obchodných dohôd s ďalšími 24 krajinami a rokuje o ďalších 18 dohodách, ktoré sa týkajú 51 krajín. V septembri 2017 navrhla Európska komisia začať obchodné rokovania s Austráliou a Novým Zélandom.
Komisia vedie obchodné rokovania transparentne, pričom systematicky zverejňuje texty na rokovania,
správy z jednotlivých rokovacích kôl a vysvetľujúce dokumenty, a poskytuje pravidelné správy Európskemu parlamentu a členským štátom.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/trade_en
Diskusný dokument Európskej komisie o využívaní globalizácie

@Trade_EU
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EÚ je najväčšou obchodnou veľmocou a jedným z najotvorenejších hospodárstiev na svete. Keďže 90 % budúceho celosvetového rastu prichádza spoza hraníc Európy a tretina nášho národného dôchodku závisí od obchodu, EÚ bojuje za otvorené trhy, rovnaké podmienky a najvyššie medzinárodné normy. EÚ má výlučnú právomoc
prijímať právne predpisy a uzatvárať v mene svojich 28 členských štátov medzinárodné obchodné dohody
v oblastiach, ktoré podliehajú jej spoločnej obchodnej politike podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Medzinárodná
spolupráca a rozvoj
Rozvoj je stredobodom zahraničnej
politiky Únie, keďže EÚ zabezpečuje
viac ako polovicu svetového
financovania rozvojovej spolupráce.
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Vzťahy EÚ so zvyškom sveta sú založené na solidarite a spolupráci. Problémy, ako sú zmena klímy, násilný extrémizmus, obchodovanie s ľuďmi a neregulárna migrácia, sa nezastavia na hraniciach. Tieto hrozby sa týkajú
nás všetkých a iba na základe spolupráce s partnerskými krajinami v rozvojovom svete môžeme bojovať proti
extrémnej chudobe, ktorá podobné problémy vyvoláva a živí.

Čo EÚ robí
EÚ nepovažuje rozvojovú spoluprácu za „charitu“, ale za investíciu do uskutočniteľnej spoločnej budúcnosti. Únia je preto hlavným zástancom programu OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku
2030 a vo svojom vlastnom Európskom konsenze o rozvoji z mája 2017 uvádza, ako sa EÚ bude
zameriavať na „ľudí, planétu, prosperitu, mier a partnerstvo“ pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja z programu do roku 2030.
Cieľom EÚ je riešiť príčiny chudoby. To znamená nielen pomáhať pri zabezpečovaní primeraného prístupu k potravinám, čistej vode, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a pôde, nielen rozvíjať životne dôležitú
dopravnú a energetickú infraštruktúru a čisté životné prostredie, ale aj budovať a posilňovať demokraciu, ľudské práva (vrátane rovnosti žien a mužov) a právny štát. Bez týchto vecí nie
je možné rozvíjať bezpečné a stabilné spoločnosti, v ktorých
môžu ľudia prosperovať a miestne podniky môžu investovať,
rásť a vytvárať udržateľné pracovné miesta.
Celkovo 140 diplomatických misií (delegácií) EÚ spolupracuje
s partnerskými krajinami na celom svete pri vypracúvaní dlhodobých programov. Po schválení Európskym parlamentom
a členskými štátmi sa tieto programy realizujú na danom mieshttp://bit.ly/2A4lNk3
te s využitím peňazí zo všeobecného rozpočtu EÚ a osobitného
Európskeho rozvojového fondu. Celkovo rozdelí EÚ v rokoch
2014 – 2020 približne 82 miliárd EUR v rámci externého financovania prostredníctvom grantov, verejných súťaží a podpory pre štátne rozpočty a v rastúcej miere
s využitím finančných prostriedkov EÚ ako počiatočného kapitálu na stimulovanie miestnych verejných
a súkromných investícií.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/international-cooperation-and-development_en

facebook.com/europeaid

@europeaid

Humanitárna pomoc
a civilná ochrana
EÚ je spoločne so svojimi členskými
štátmi najväčším svetovým darcom
humanitárnej pomoci, pričom poskytuje
a koordinuje núdzovú pomoc ľuďom
v oblastiach zasiahnutých katastrofami
v Európe a na celom svete.

●●

●●

●●

●●

●●

http://bit.ly/2zANhP1
●●

●●

zachraňovať a uchovávať ľudské životy, predchádzať ľudskému utrpeniu
a zmierňovať ho, ako aj chrániť integritu a dôstojnosť obyvateľov oblastí
zasiahnutých prírodnými katastrofami a krízami spôsobenými človekom;
zabezpečovať rýchlu reakciu v naliehavých prípadoch v rámci EÚ aj
mimo nej;
znižovať riziká katastrof, napríklad zavádzaním stratégií zameraných na
zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy;
zlepšovať pripravenosť na katastrofy, napríklad zavádzaním systémov
včasného varovania;
zabezpečovať hladký prechod po skončení núdzovej operácie napojením
na stratégie rozvojovej pomoci;
posilniť celkovú odolnosť obyvateľstva, napríklad investovaním do opatrení na pomoc pri príprave ľudí na budúce katastrofy a
chrániť a zabezpečovať budúcnosť detí, ktoré boli postihnuté katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou alebo prírodnými katastrofami.

Čo EÚ robí
EÚ reaguje na krízové situácie prostredníctvom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre civilnú
ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO), ktoré zabezpečuje rýchle a účinné poskytnutie núdzovej pomoci EÚ prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov: humanitárnej pomoci a civilnej ochrany. EÚ je
najväčším darcom humanitárnej pomoci v mnohých krízach vrátane týchto prípadov:
●●
●●
●●

●●

núdzová pomoc vysídleným osobám v Sýrii a utečencom v susedných krajinách;
humanitárna pomoc utečencom a vnútorne vysídleným osobám v Grécku, Iraku, Turecku a Jemene;
humanitárne projekty na záchranu života v najviac postihnutých komunitách v Južnom Sudáne a Stredoafrickej republike;
pomoc spoločenstvám v oblastiach náchylných na katastrofy s cieľom ich lepšej prípravy a obnovy. Každé
euro použité na zvýšenie pripravenosti ušetrí až sedem eur, ktoré by sa minuli na odstraňovanie následkov
katastrofy.

EÚ vysiela tímy na pomoc v rámci mnohých kríz v EÚ a na celom svete prostredníctvom mechanizmu Únie
v oblasti civilnej ochrany, ako napríklad:
●●

●●

●●

koordinácia a spolufinancovanie dopravných nákladov pri hasení požiarov v Európe počas osobitne intenzívneho obdobia požiarov v lete 2017;
vytvorenie európskeho lekárskeho zboru po kríze s epidémiou eboly v roku 2014 s cieľom zabezpečovať
rýchlu reakciu v naliehavých prípadoch so zdravotnými dôsledkami v rámci EÚ aj mimo Únie a
pomoc ľuďom v Ekvádore postihnutom zemetrasením v roku 2016.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_en

facebook.com/ec.humanitarian.aid

@eu_echo

33

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í

Únia poskytuje núdzovú pomoc ľuďom postihnutým krízami. V roku 2016 pomohla EÚ viac ako 120 miliónom ľudí vo
vyše 80 krajinách celkovou sumou 2,1 miliardy EUR. Cieľom EÚ je:

Spravodlivosť
a základné práva
EÚ zaručuje svojim občanom celú škálu
základných práv a chráni ich pred
diskrimináciou, zatiaľ čo spoločný priestor
spravodlivosti Únie pomáha riešiť občanom
aj podnikom cezhraničné právne problémy.

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í
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EÚ nepredstavuje len jednotný trh s tovarom a so službami. Európania majú spoločné hodnoty opísané v zmluvách o EÚ a v Charte základných práv Európskej únie, ktoré zaručujú práva občanom Únie (každá osoba, ktorá
má štátnu príslušnosť krajiny EÚ, je automaticky aj občanom Únie). EÚ takisto uľahčuje život Európanom, ktorí
študujú, pracujú alebo uzavrú manželstvo v iných krajinách Únie, budovaním mostov medzi rôznymi vnútroštátnymi právnymi systémami v celej EÚ. Spoločný priestor spravodlivosti bez hraníc a bariér zabezpečí, že občania
sa môžu spoľahnúť na súbor práv a majú prístup k spravodlivosti na celom kontinente.

Čo EÚ robí
EÚ zaručuje súbor práv, ktoré zahŕňajú tieto prvky:
●●

●●

●●

●●

pravidlá zabraňujúce diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;
právo každého občana na ochranu osobných údajov na základe nových pravidiel, ktoré nadobudnú
účinnosť v máji 2018;
Charta základných práv Európskej únie, spájajúca všetky osobné, občianske, politické, hospodárske
a sociálne práva, ktoré požívajú ľudia v EÚ. Tie zaručuje Európska únia, pokiaľ ide o právo Únie;
politiky EÚ pre spravodlivosť a základné práva: kľúčovými otázkami sú koordinácia pravidiel spravodlivosti, minimálne normy v celej EÚ a prístup k spravodlivosti za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách. Napríklad obete trestných činov majú spoločný súbor minimálnych práv, nech sa
nachádzajú kdekoľvek v EÚ. Táto koordinácia pomáha aj podnikom obchodovať a pôsobiť na celom
jednotnom trhu EÚ.

http://bit.ly/2jknVdl

EÚ sa takisto snaží posilňovať vzájomnú dôveru medzi súdmi a úradmi členských štátov Únie, aby si navzájom uznávali
súdne rozhodnutia. To je osobitne dôležité v občianskych veciach, ako sú rozvod, starostlivosť o dieťa alebo pohľadávky
na výživné. Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu
v trestných veciach Eurojust uľahčuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi justičnými orgánmi s cieľom pomáhať v boji proti
závažnej trestnej činnosti, ako sú korupcia, terorizmus a pašovanie a distribúcia drog, zatiaľ čo európsky zatykač nahradil zdĺhavé postupy vydávania osôb pri navracaní podozrivých
alebo odsúdených páchateľov trestných činov späť do krajiny,
kde budú alebo boli súdení.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/justice-and-fundamental-rights_en

facebook.com/EUJustice

@EU_Justice

Verejné zdravie
Zdravie občanov je pre Európsku úniu veľkou
prioritou. Politika EÚ v oblasti zdravia dopĺňa
politiky členských štátov tak, aby bolo
zabezpečené, že každý človek žijúci v Únii
je chránený pred závažným cezhraničným
ohrozením zdravia a má prístup ku kvalitnej
zdravotnej starostlivosti.

Čo EÚ robí
Politika EÚ v oblasti zdravia sa zameriava na boj proti závažným prípadom ohrozenia zdravia v rámci celej EÚ, na prevenciu chorôb a na zabezpečenie rovnakej šance na dobré zdravie
a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. Zdravé obyvateľstvo je prínosom aj pre hospodárstvo, a preto má EÚ ambíciu zabezpečiť dostupnosť, efektívnosť a odolnosť systémov
zdravotnej starostlivosti v EÚ.
http://europa.eu/!yh37hr

EÚ je aktívna v mnohých rôznych oblastiach, ako sú napríklad
združovanie znalostí o rakovine, propagácia zdravého životného
štýlu a boj proti fajčeniu pomocou príslušných právnych predpisov. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb posudzuje vznikajúce hrozby tak, aby zdravotnícke orgány EÚ a vnútroštátne zdravotnícke orgány mohli rýchlo reagovať. S cieľom zabezpečiť, aby sa
pacientom poskytovala najlepšia liečba, všetky lieky v EÚ musia byť pred uvedením na trh schválené na
vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie (prostredníctvom Európskej agentúry pre lieky).
Hlavným nástrojom na vykonávanie stratégie EÚ v oblasti zdravia je tretí program EÚ v oblasti zdravia. Z jeho rozpočtu vo výške 449 miliónov EUR sa financujú projekty spolupráce na úrovni EÚ a spoločné opatrenia vnútroštátnych zdravotníckych orgánov a podporujú sa mimovládne subjekty a spolupráca
s medzinárodnými organizáciami. Okrem toho sa v rámci programu Horizont 2020 investuje 7,5 miliardy EUR do výskumu a inovácií súvisiacich so zdravím, zatiaľ čo v rámci Nástroja na prepájanie Európy,
štrukturálnych fondov EÚ a Investičného plánu pre Európu sa investuje do zdravotníckej infraštruktúry
a digitalizácie zdravotnej starostlivosti.
Európsky preukaz zdravotného poistenia pomáha cestujúcim dostať sa k liečbe, ak ochorejú počas
návštevy inej krajiny Únie, zatiaľ čo v právnom predpise EÚ o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sú
stanovené práva občanov pri prekračovaní hranice z dôvodu plánovanej starostlivosti. Prostredníctvom
európskych referenčných sietí môžu pacienti so zriedkavými alebo komplikovanými chorobami využívať najlepšie odborné znalosti z celej Európy bez toho, aby opustili svoju krajinu.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/public-health_en

@EU_Health
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Zatiaľ čo za organizáciu zdravotnej starostlivosti zodpovedajú jednotlivé členské štáty, EÚ dopĺňa vnútroštátne politiky so zámerom plnenia spoločných cieľov. Koordinačná úloha EÚ pri príprave a reakcii na závažné
cezhraničné ohrozenie zdravia je veľmi dôležitá na ochranu Európanov pred antimikrobiálnou rezistenciou,
pandémiami a ďalšími infekčnými chorobami ako ebola. Politika EÚ v oblasti zdravia takisto vytvára úspory
z rozsahu združovaním zdrojov a pomáha krajinám pri riešení spoločných problémov vrátane rizikových faktorov
chronických chorôb alebo vplyvu strednej dĺžky života na systémy zdravotnej starostlivosti.

Bezpečnosť
potravín
Opatrenia EÚ týkajúce sa bezpečnosti
potravín slúžia na ochranu zdravia
ľudí, zvierat a rastlín pri každom kroku
od poľnohospodárskeho podniku po
konzumáciu potravín a zároveň pomáhajú
európskemu potravinárskemu priemyslu
prosperovať.

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í
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Cieľom politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín je zaručiť, že bezpečné a výživné potraviny sa vyrábajú zo zdravých
rastlín a zvierat, a zároveň umožniť potravinárskemu priemyslu, ktorý je najväčším výrobným a zamestnávateľským
odvetvím Európy, prevádzku v najlepších možných podmienkach. Zdravie je chránené vo všetkých fázach procesu výroby potravín tak, že sa predchádza ich kontaminácii a presadzuje sa hygiena potravín, zdravie rastlín a zdravie a dobré
životné podmienky zvierat. Pravidlá EÚ pre označovanie potravín umožňujú poskytovať spotrebiteľom informácie dôležité pre ich zdravie.

Čo EÚ robí

http://europa.eu/!Cj46Yw

Základné zásady politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín sú
vymedzené vo všeobecnom potravinovom práve EÚ, ktorým sa
zabezpečuje vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov
spotrebiteľa a zároveň sa zaisťuje efektívne fungovanie jednotného trhu s potravinami, nápojmi a krmivom pre zvieratá. Európska
komisia v rámci presadzovania potravinového práva EÚ kontroluje,
či členské štáty zapracovali právne predpisy Únie do svojho vnútroštátneho práva a či ich správne vykonávajú, pričom za dodržiavanie pravidiel EÚ sú zodpovedné vnútroštátne orgány.

Zvieratá sa môžu voľne prepravovať v rámci celej Únie za predpokladu, že sa počas prepravy dodržiavajú
normy dobrých životných podmienok. V prípade vypuknutia choroby zvierat má EÚ zavedené mechanizmy
umožňujúce rýchlu reakciu. Európska komisia môže vykonávať aj inšpekcie na mieste v rámci EÚ aj mimo Únie
s cieľom zabezpečiť, aby dovážané výrobky spĺňali prísne ustanovenia hygienických predpisov EÚ.
V rámci všeobecného potravinového práva bol takisto zriadený Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a vytvorili sa postupy a nástroje na zvládanie naliehavých prípadov a kríz. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá chráni spotrebiteľov pred potravinami, ktoré nespĺňajú predpisy EÚ, vrátane upozorňovania na
zakázané látky, ako to bolo v prípade nezákonného použitia látky fipronil vo vajciach v roku 2017. Zakaždým
keď vypuknutie závažnej choroby zvierat alebo otrávenie potravín ohrozuje spotrebiteľov, orgány EÚ môžu sledovať pohyb potravinových výrobkov prostredníctvom elektronického obchodného kontrolného a expertného
systému.
Odhaduje sa, že v EÚ ročne skončí v odpade približne 88 miliónov ton potravín v hodnote 143 miliárd EUR. Znižovanie plytvania potravinami má obrovský potenciál šetriť zdroje a peniaze, a tak obmedzovať vplyv výroby
potravín na životné prostredie. EÚ bojuje proti plytvaniu potravinami a zároveň zaisťuje bezpečnosť potravín,
a to objasňovaním príslušných predpisov EÚ s cieľom uľahčiť všetkým zainteresovaným subjektom (verejným
a súkromným) prijímanie opatrení a presadzovaním výmeny inovácií a najlepších postupov v tejto oblasti.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/food-safety_en

@Food_EU

Spotrebitelia
Spotrebiteľská politika EÚ chráni práva
spotrebiteľov, zaisťuje bezpečnosť
výrobkov, pomáha ľuďom informovane sa
rozhodovať pri nákupe tovaru a služieb
a ponúka nástroje na riešenie problémov,
ak niečo nie je v poriadku.

Čo EÚ robí
EÚ poskytuje spotrebiteľom súbor praktických práv, ktoré môžu uplatňovať v prípade problémov.
●●

●●

●●

●●

●●

Pre všetky druhy dopravy boli stanovené minimálne normy práv cestujúcich vrátane poskytovania
informácií, pomoci a odškodnenia v prípadoch zrušenia alebo dlhého meškania spojov.
Pri online nakupovaní majú spotrebitelia 14 dní na opätovné zváženie a prípadné zrušenie nákupu.
Do dvoch týždňov môžu takisto výrobok vrátiť a dostať späť svoje peniaze.
Od júna 2017 boli zrušené roamingové poplatky. Európania cestujúci v rámci EÚ platia domáce
ceny za roamingové volania, SMS a dáta.
Ak sa tovar kúpený v EÚ (online alebo v obchode) odlišuje od toho, čo sa uvádza v reklame, alebo
riadne nefunguje, spotrebiteľ má právo prinajmenšom na bezplatnú opravu alebo výmenu.
Od roku 2016 nové pravidlá EÚ pre hypotekárne úvery zabezpečujú, že spotrebitelia dostanú jasné
informácie v reklamách na hypotéky a včasné informácie pred podpísaním zmluvy.
EÚ takisto poskytuje pomoc pri rýchlom a efektívnom riešení sporov s obchodníkmi. Tieto nízkonákladové, rýchle postupy možno
využiť pri domácich aj cezhraničných sporoch. Platforma na riešenie sporov online umožňuje spotrebiteľom a obchodníkom vyriešiť
spory týkajúce sa online nákupov výlučne online postupom. Sieť
európskych spotrebiteľských centier poskytuje spotrebiteľom
bezplatnú pomoc a poradenstvo pri ich cezhraničných nákupoch.

http://bit.ly/1q2p8Sj

Prísne bezpečnostné normy sa uplatňujú na hračky, elektrospotrebiče, kozmetiku a lieky a prísne pravidlá zabezpečujú, že nebezpečné výrobky sa stiahnu z trhu. Každý rok sa zverejní viac ako
200 rôznych nebezpečných výrobkov prostredníctvom systému
EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinárskych výrobkoch.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/consumers_en

facebook.com/EUJustice

@EU_Consumer
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Jednotný trh EÚ umožňuje spotrebiteľovi prístup k väčšiemu výberu, pružnosti, kvalite a hodnote za peniaze.
Môže však takisto pre spotrebiteľa predstavovať problém, najmä v rýchlo sa rozvíjajúcich oblastiach, ako sú
digitálne, energetické a finančné služby. Spotrebiteľská politika EÚ zabezpečuje, že keď sa ľudia stretnú s akýmikoľvek problémami pri nákupe tovaru alebo služieb z iných krajín EÚ vrátane online nákupu, ich práva sa
budú dodržiavať. To pomáha budovať dôveru spotrebiteľa v celej EÚ, čo je výhodné aj pre podniky vykonávajúce
cezhraničný obchod na jednotnom trhu EÚ.

Bankové
a finančné služby
EÚ sa snaží zaistiť, aby finančný systém
zostal silný a bezpečný a aby jednotný trh
ponúkal spotrebiteľom a podnikom finančné
produkty, ktoré potrebujú.

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í
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Finančné inštitúcie a trhy zohrávajú zásadnú úlohu pri zabezpečovaní stability a rastu hospodárstva EÚ. Poskytujú financovanie domácnostiam a podnikom, umožňujú ľuďom sporiť a investovať, poskytujú poistenie proti
rizikám a uľahčujú platby.
Zlyhanie finančného systému môže mať širokú škálu dôsledkov. Finančná kríza z roku 2008 ukázala, že žiadna jednotlivá krajina EÚ nie je schopná sama riadiť finančný sektor a dohliadať na riziká finančnej stability.
Bezprostredne po kríze vykonala EÚ ambiciózne reformy na posilnenie finančného systému a schopnosti Únie
zvládať budúce finančné a hospodárske šoky. Zahŕňa to sprísnenie pravidiel na ochranu vkladov v prípade
zlyhania banky.

Čo EÚ robí

http://bit.ly/2i4u9Bw

Cieľom EÚ je vybudovať silný, bezpečný finančný sektor posilnením dohľadu nad finančnými inštitúciami a regulovaním
zložitých finančných produktov. Európska komisia monitoruje
účinnosť reforiem zavedených v poslednom desaťročí, ktoré
pomohli zvýšiť stabilitu a odolnosť finančného systému. Bude
takisto pokračovať v riešení zostávajúcich rizík a zabezpečovať, aby regulačný rámec držal krok s technologickým a hospodárskym vývojom.

Jednotný súbor pravidiel vytvoril spoločné pravidlá pre dohľad
nad kapitálovými požiadavkami bánk, posilnil ochranu vkladateľov a riadenie zlyhávajúcich bánk. Banková únia znamenala presun bankového dohľadu a riešenia
krízových situácií bánk z vnútroštátnej úrovne na úroveň EÚ v 19 členských štátoch eurozóny. Únia
kapitálových trhov vytvára potrebný rámec na mobilizáciu kapitálu v Európe a jeho nasmerovanie
do všetkých spoločností vrátane malých a stredných podnikov a do infraštruktúrnych projektov, ktoré
potrebujú kapitál na expanziu a vytváranie pracovných miest.
Ešte stále nie je plne integrovaný jednotný trh EÚ pre spotrebiteľské finančné služby, ktorý naďalej
funguje prevažne na vnútroštátnom základe. To sťažuje spotrebiteľovi cezhraničný prístup k finančným
produktom, ako sú bankové účty, kreditné karty, hypotéky a poistenie, alebo ich cezhraničný presun. EÚ
sa usiluje zlepšiť fungovanie finančných služieb pre spotrebiteľov a malých investorov. Prijala napríklad
opatrenia na zaručenie práva na prístup k základným bankovým účtom v celej EÚ. Snaží sa takisto ďalej
využívať potenciál digitalizácie a technologického vývoja na zlepšovanie prístupu spotrebiteľa k finančným službám. Udržateľné financie znamenajú poskytovanie finančných prostriedkov na investície pri
zohľadnení environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu. EÚ overuje, ako integrovať tieto dosahy do svojho rámca finančnej politiky s cieľom mobilizovať finančné prostriedky pre udržateľný rast.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/banking-and-finance_en

@EU_Finance

Hospodárska
súťaž
Cieľom pravidiel hospodárskej
súťaže EÚ je zabezpečiť, aby všetky
podniky súťažili na jednotnom trhu za
spravodlivých a rovnakých podmienok
v prospech spotrebiteľov, podnikov
a európskeho hospodárstva ako celku.

Čo EÚ robí
Komisia prijíma opatrenia, pokiaľ ide o:
●●

●●
●●
●●

●●

kartely alebo iné nezákonné dohovory, v ktorých sa podniky dohodnú, že nebudú medzi sebou súťažiť
alebo že umelo stanovia vyššie ceny;
zneužívanie dominantného postavenia, keď sa veľký hráč pokúša vytlačiť konkurentov z trhu;
fúzie a podobné dohody medzi podnikmi, ktoré môžu ovplyvniť hospodársku súťaž na jednotnom trhu;
finančnú podporu (štátnu pomoc) od vlád členských štátov EÚ podnikom, ktoré môžu narúšať hospodársku súťaž na jednotnom trhu a
medzinárodnú podporu kultúry hospodárskej súťaže.

Vyšetrovanie praktík narúšajúcich hospodársku súťaž sa môže týkať nielen tovaru, ale aj profesií a služieb.
Komisia monitoruje pomoc, ktorú vlády členských štátov poskytujú podnikom (štátna pomoc), s cieľom zabezpečiť, aby to pre niektoré podniky neznamenalo nespravodlivé zvýhodnenie oproti konkurentom. Pomáha
to zvyšovať spravodlivosť Európy a podporuje to rast. Štátna pomoc sa môže povoliť, ak predstavuje pomoc
alebo podporu pre znevýhodnené regióny, malé a stredné podniky, výskum a vývoj, ochranu životného prostredia, odbornú prípravu, zamestnanosť alebo kultúru.
Ako príklad neoprávnenej štátnej pomoci Komisia v roku 2016 dospela k záveru, že Írsko poskytlo neoprávnené daňové výhody
spoločnosti Apple vo výške až 13 miliárd EUR. To je podľa pravidiel štátnej pomoci v EÚ neoprávnené, keďže spoločnosť Apple
dostala možnosť platiť podstatne nižšie dane než iné podniky.
Írsko musí teraz neoprávnenú pomoc vymôcť späť. Veľkým podnikom sa bráni v tom, aby svoju vyjednávaciu pozíciu využívali na
stanovenie podmienok, ktoré by ich dodávateľom alebo zákazníkom sťažovali obchodovanie s konkurentmi. Napríklad v roku 2017
Európska komisia uložila spoločnosti Google pokutu vo výške
2,42 miliardy EUR za zneužívanie dominantného postavenia na
http://bit.ly/2bOwMln
trhu v oblasti vyhľadávačov tým, že na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania propagovala vlastnú službu porovnávania cien
a znižovala úroveň tejto služby poskytovanej konkurentmi. Niektoré ďalšie príklady prípadov, ktorými sa zaoberala Európska komisia, sú uvedené tu.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/competition_en

@EU_Competition
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Spoločne s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a s vnútroštátnymi súdmi Európska komisia
presadzuje politiku hospodárskej súťaže EÚ a príslušné pravidlá s cieľom zlepšiť fungovanie trhov a zabezpečiť, aby
podniky medzi sebou súťažili za spravodlivých podmienok. To pomáha znižovať ceny a zvyšovať kvalitu, podporuje
inovácie a efektívnosť a vytvára širšie možnosti voľby pre spotrebiteľov.

Dane
Kým vlády jednotlivých členských štátov
sú zodpovedné za stanovenie daňových
sadzieb a výber daní, EÚ zabezpečuje,
aby nedochádzalo k diskriminácii ľudí ani
podnikov z iného členského štátu a aby dane
neobmedzovali jednotný trh EÚ.
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Vlády členských štátov majú značnú voľnosť pri vypracúvaní svojich daňových zákonov podľa priorít štátu.
Musia však pritom rešpektovať určité základné zásady, ako sú nediskriminácia a uznanie voľného pohybu tovaru a služieb na jednotnom trhu. Čoraz viac podnikov a jednotlivcov vyvíja aktivity vo viacerých krajinách, čo
im umožňuje s využitím právnych prostriedkov skúšať a platiť najnižšiu možnú daň („vyhýbanie sa daňovým
povinnostiam“) alebo nezaplatiť splatnú daň („daňový únik“). Jedna krajina nie je schopná riešiť tieto problémy
samostatne, preto členské štáty EÚ spolupracujú, aby zabezpečili spravodlivé zdaňovanie.

Čo EÚ robí
EÚ nemá priamu úlohu pri zvyšovaní daní ani pri stanovení daňových sadzieb. Úlohou EÚ je dohliadať na
vnútroštátne daňové predpisy a zabezpečiť, aby boli v súlade s určitými politikami Únie, ako napríklad:
●●
●●
●●

●●

podporovať hospodársky rast a vytváranie pracovných miest;
zabezpečovať voľný tok tovaru, služieb a kapitálu na jednotnom trhu v celej EÚ;
preverovať, či podniky v jednej krajine nemajú nespravodlivé výhody oproti konkurentom v inej krajine EÚ;
zabezpečovať, aby dane nediskriminovali spotrebiteľov, pracovníkov ani podniky z iných krajín EÚ.
Keď dochádza na úrovni EÚ k prijímaniu rozhodnutí o daňových
záležitostiach, súhlasiť musia vlády všetkých členských štátov,
aby sa zohľadnili záujmy každej krajiny Únie. Pokiaľ ide o určité
dane, ako daň z pridanej hodnoty alebo spotrebné dane z benzínu, tabakových výrobkov a alkoholu, členské štáty sa dohodli, že
budú do značnej miery zosúlaďovať svoje predpisy a minimálne
sadzby, aby predchádzali nekalej súťaži v rámci jednotného trhu.

http://bit.ly/2i2gsCX

Daňové zákony jedného členského štátu by nemali umožniť ľuďom ani podnikom, aby sa vyhli zdaneniu v inom štáte EÚ. Pri
riešení tohto problému sú nevyhnutné opatrenia na úrovni EÚ
a v uplynulých rokoch sa dosiahol výrazný pokrok vrátane prijatia akčného plánu EÚ na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom.

Aj úzka koordinácia medzi daňovými úradmi pomáha zabraňovať podnikom vo využívaní medzier medzi
systémami rôznych krajín s cieľom znížiť výšku daní, ktoré platia.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_en

@EU_Taxud

Colníctvo
Colná únia EÚ znamená, že členské štáty
spolupracujú, aby zabezpečili, že tovar
dovážaný do Únie môže voľne obiehať a že
je bezpečný pre ľudí, zvieratá aj pre životné
prostredie.

Colná politika je jednou z mála výlučných právomocí Európskej únie. Európska komisia navrhuje právne predpisy
týkajúce sa colných záležitostí a zabezpečuje ich vykonávanie.

Čo EÚ robí
Colnú úniu EÚ v praxi riadi 28 vnútroštátnych colných služieb, ktoré konajú v zhode. Chránia spotrebiteľov pred tovarom,
ktorý by mohol byť nebezpečný alebo škodlivý pre ich zdravie,
a chránia zvieratá a životné prostredie pred chorobami rastlín
a zvierat. Prispievajú takisto k boju proti organizovanej trestnej
činnosti a terorizmu a zabezpečujú, aby sa nepašovali európske poklady.

http://bit.ly/1Tn9RIH

Colné služby takisto zabraňujú nezákonnému vývozu odpadu,
keďže ochrana životného prostredia je jednou z ich hlavných
úloh. Pre podniky colná únia znamená, že sa uplatňujú rovnaké
pravidlá bez ohľadu na to, kde tovar vstúpi na územie EÚ, a po
absolvovaní colného konania môže tovar voľne obiehať alebo
sa predávať kdekoľvek v rámci colného územia EÚ.

V roku 2015 viac ako 2 000 colných úradov EÚ pracujúcich 365 dní ročne vybavilo takmer 293 miliónov
colných vyhlásení.
Colná politika EÚ sa v súčasnosti zameriava na tieto oblasti:
●●
●●

●●
●●

preverovanie, či všetky členské štáty efektívne spolupracujú v rámci colnej únie;
navrhovanie právnych predpisov a postupov na dosiahnutie väčšej bezpečnosti a spoľahlivosti pre
občanov;
pomoc krajinám EÚ pri výmene informácií, ktoré by mohli byť užitočné pre orgány colnej správy a
preverovanie, či sa tovar môže voľne prepravovať z jedného členského štátu do druhého v rámci
jednotného trhu EÚ.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/customs_en

@EU_Taxud
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Colná únia takisto znamená, že zapojené krajiny uplatňujú rovnaké sadzby na tovar dovážaný na ich územie zo
zvyšku sveta a vnútorne neuplatňujú nijaké sadzby. V prípade EÚ to znamená, že pri preprave tovaru z jedného
členského štátu do druhého sa neplatí žiadne clo.

Kultúra
a médiá
EÚ sa podieľa na zachovaní spoločného
kultúrneho dedičstva Európy a jeho
sprístupňovaní všetkým občanom.
Podporuje umenie a pomáha kreatívnemu
a audiovizuálnemu priemyslu prosperovať,
predovšetkým prostredníctvom programu
Kreatívna Európa.
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Kultúra a kreativita sú podstatou európskeho projektu a základom politiky EÚ v oblasti kultúry. EÚ sa usiluje
chrániť kultúrne dedičstvo a kultúrnu rozmanitosť vo všetkých krajinách a využívať príspevok kultúrneho a kreatívneho priemyslu k vytváraniu pracovných miest a hospodárskemu rastu v súlade so zásadami európskej
stratégie pre kultúru. V roku 2014 tieto sektory predstavovali 4,5 % HDP EÚ a približne 3,8 % jej pracovnej sily
(8,5 milióna ľudí). Politika EÚ sa zameriava aj na plnenie spoločných úloh, ako sú posun k digitálnej produkcii
a obsahu alebo spôsob podpory inovácií v kultúrnom sektore.

Čo EÚ robí
Cieľom programu Kreatívna Európa je posilniť kultúrne
a kreatívne sektory Európy a zabezpečiť financovanie pre
250 000 umelcov a pracovníkov v oblasti kultúry, 2 000 kín,
800 filmov a 4 500 prekladov kníh počas siedmich rokov trvania programu. Investuje sa 1,46 miliardy EUR do:
●●
●●

●●

http://bit.ly/2jmBE3d
●●

podpory európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti;
podpory hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti
v kreatívnych sektoroch;
pomoci kultúrnym a kreatívnym sektorom pri využívaní väčšiny digitálnych technológií a príprave nových obchodných
modelov a
sprostredkovania kreatívnych prác širšiemu publiku v Európe
a na celom svete.

Komisia takisto koordinuje tvorbu politík, výskum a podávanie správ v celej škále oblastí, od mediálnej
gramotnosti a digitálnej distribúcie po zachovanie kultúrneho dedičstva alebo kultúru vo vonkajších
vzťahoch. Okrem toho podporuje spoluprácu a partnerské učenie medzi členskými štátmi v rámci otvorenej metódy koordinácie. V rámci programu Kreatívna Európa sa takisto podporujú iniciatívy, ako sú
ceny EÚ za kultúrne dedičstvo, architektúru, literatúru a hudbu a Európske hlavné mestá kultúry.
Cieľom audiovizuálnej a mediálnej politiky je zabezpečiť, aby sa na audiovizuálne médiá (film, televízia a video) podobne ako na iný tovar a služby aj vzťahovali pravidlá platné pre celú EÚ umožňujúce
ich voľný a spravodlivý obeh v rámci jednotného trhu bez ohľadu na spôsob ich vysielania. Hlavné
pravidlá vyžadujú od krajín EÚ, aby vzájomne koordinovali svoju činnosť v oblastiach, ako sú ochrana
detí a spotrebiteľov, ochrana plurality médií, uchovávanie kultúrnej rozmanitosti a boj proti rasovej
a náboženskej nenávisti. Podľa pravidiel EÚ sa takisto podporuje výroba a distribúcia európskych filmov
a iných diel s cieľom podporovať kultúrnu rozmanitosť.
Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/culture-and-media_en

facebook.com/CreativeEuropeEU

@europe_creative

Mládež
Cieľom politiky EÚ v oblasti mládeže
je poskytnúť mladým ľuďom viac
príležitostí vo vzdelávaní a na trhu
práce a zabezpečiť, aby sa mohli plne
podieľať na činnosti vo všetkých
oblastiach spoločnosti.

http://bit.ly/2iP7RAy

Čo EÚ robí

EÚ zaviedla viaceré programy a iniciatívy na pomoc mladým ľuďom v Európe, aby mohli zohrávať aktívnejšiu
úlohu v spoločnosti a využívať výhody získavania skúseností v inej krajine. Ide najmä o tieto programy a iniciatívy:
●●

●●

●●

●●

●●

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom
vo výške 14,7 miliardy EUR poskytne viac než štyrom miliónom Európanov príležitosť študovať, absolvovať
odbornú prípravu, získavať skúsenosti a venovať sa dobrovoľníckej činnosti v zahraničí.
Komisia zdôrazňuje potrebu štruktúrovaného dialógu ako prostriedku vzájomnej komunikácie medzi mladými ľuďmi a subjektmi s rozhodovacími právomocami s cieľom získať od mladých ľudí bezprostredný
príspevok do diskusie o politických otázkach. Štruktúrovaný dialóg sa organizuje v 18-mesačných cykloch,
pričom každý cyklus je zameraný na konkrétnu tému a poskytuje mladým ľuďom možnosť vyjadriť svoje
názory na danú tému.
Program Erasmus pre mladých podnikateľov pomáha poskytovať novým alebo mladým európskym podnikateľom odborné zručnosti potrebné na začatie a prevádzkovanie malého podniku.
Európsky zbor solidarity je novou iniciatívou EÚ zameranou na poskytovanie možností mladým ľuďom
zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti alebo pracovať na projektoch vo svojej krajine alebo v zahraničí, čo
prináša výhody komunitám a ľuďom v celej Európe.
Záruka pre mladých ľudí s finančnými prostriedkami vo výške 8,8 miliardy EUR podporuje zamestnanosť
mladých ľudí s cieľom zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia vo veku do 25 rokov dostali kvalitnú konkrétnu
ponuku pracovného miesta, učňovskej prípravy, odbornej stáže alebo ďalšieho vzdelávania, a to do štyroch
mesiacov od ukončenia formálneho vzdelávania alebo od zaradenia medzi nezamestnaných.

Európsky portál pre mládež poskytuje informácie o týchto a ďalších iniciatívach EÚ pre mladých ľudí v celej
Európe, zatiaľ čo Európsky portál pre pracovnú mobilitu EURES pomáha uchádzačom o prácu a spoločnostiam,
ktoré ju ponúkajú, spojiť sa v celej EÚ, ako aj na území Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/youth_sk

facebook.com/EuropeanYouthEU/

@EuropeanYouthEU
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Sociálne začlenenie mladých ľudí je životne dôležité pre európsku
spoločnosť a demokratický život. V rámci stratégie EÚ pre mládež sa podporuje zdravie a pohoda mladých ľudí, ich zapojenie do
spoločnosti, účasť na dobrovoľníckych aktivitách a zamestnanosť
a podnikavosť. Politika EÚ v oblasti mládeže takisto ponúka mladým ľuďom príležitosť doplniť si medzery vo vzdelaní a zručnostiach, čo im umožní naplno sa podieľať na budovaní spoločnosti.
To je osobitne dôležité, keďže nezamestnanosť mládeže je stále
značne vysoká.

Šport
EÚ propaguje zdravotné výhody a pozitívne
hodnoty spojené so športom, podporuje
spoluprácu medzi tvorcami politiky a dialóg
so športovými organizáciami a rieši
problémy, ako sú doping, ovplyvňovanie
výsledkov zápasov a násilie.
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Šport a cvičenie sú neodmysliteľnou súčasťou života miliónov Európanov. Okrem zlepšovania zdravia a pohody
môže šport pomôcť pri riešení problémov, ako sú rasizmus, sociálne vylúčenie a rodová nerovnosť. Šport poskytuje aj značné hospodárske úžitky a je dôležitým nástrojom vo vonkajších vzťahoch EÚ. Politika EÚ v oblasti
športu sa v súčasnosti vykonáva prevažne prostredníctvom programu Erasmus+.

Čo EÚ robí
EÚ sa zameriava na šport ako prostriedok, ktorý zlepšuje zdravie ľudí, vytvára spoločenstvá, pestuje
sociálne začleňovanie a podporuje rovnosť príležitostí.
●●

●●

●●
●●
●●

V rámci programu Erasmus+ sa spolufinancujú iniciatívy pomáhajúce rozvíjať, zdieľať a uplatňovať
inovatívne nápady a postupy, ktoré podporujú šport na miestnej úrovni. „Erasmus+ šport“ pomáha
rozvíjať európsky rozmer športu, podporuje spoluprácu medzi športovými organizáciami, orgánmi
verejnej správy a ďalšími stranami.
Šport môže prekonávať sociálne rozdiely, posilňovať ľudí a poskytovať príležitosti na rozvíjanie riadiacich schopností. Členským štátom EÚ, ktoré žiadajú o granty z Európskeho sociálneho fondu
a Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa odporúča, aby pripravili aj projekty, ktoré podporia sociálne začleňovanie prostredníctvom športu. Športové ocenenia EÚ #BeInclusive sa udeľujú organizáciám, ktoré využívajú silu športu na rozšírenie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín.
Európsky týždeň športu motivuje Európanov, aby boli aktívni vo svojom každodennom živote.
Európska komisia odporúča športovým organizáciám, aby uplatňovali zásady dobrej správy.
Európska komisia postupne zahŕňa šport do dvojstranných dohôd s krajinami mimo EÚ.
Spolupráca medzi členskými štátmi EÚ v oblasti športu sa schvaľuje prostredníctvom viacročného pracovného plánu EÚ pre šport.
V poslednom programe (na obdobie 2017 – 2020) sú stanovené
tri priority: integrita športu, hospodársky rozmer športu a šport
a spoločnosť. Európska komisia spolupracuje s členskými štátmi
a zainteresovanými stranami na propagovaní úlohy športu a hľadaní riešení problémov, ktorým európsky šport čelí.

Z prieskumu Eurobarometra o športe a fyzickej aktivite vyplýva, že občania EÚ necvičia dostatočne. V rámci politiky EÚ
http://bit.ly/2BlTjAc
v oblasti zdravia sa cvičenie podporuje prostredníctvom výmeny
osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a so zainteresovanými stranami, ako aj prostredníctvom Platformy EÚ pre výživu,
fyzickú aktivitu a zdravie, ktorá predstavuje fórum pre boj proti nepriaznivým trendom. V usmerneniach
EÚ o fyzickej aktivite (2008) a odporúčaní Rady o podpore zdraviu prospešných pohybových aktivít vo
všetkých sektoroch (2013) sa uvádza, ako môžu vnútroštátne politiky podporovať fyzickú aktivitu.
Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/sport_en

facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/

@EUSport

Rozpočet
Rozpočet EÚ pomáha presadzovať
veci, ktoré majú pre Európanov
význam. Združovaním zdrojov
na úrovni EÚ môžu členské štáty
dosiahnuť viac, než by dosiahli
samostatne.

Počas hospodárskej a finančnej krízy sa rozpočet EÚ ukázal ako silný nástroj na podporu investícií. V situácii,
keď rozpočty mnohých členských štátov boli pod značným tlakom, rozpočet EÚ a najmä štrukturálne fondy
vyšli z krízy v roku 2008 ako stabilizujúci faktor, ktorý investuje do rastu a zamestnanosti. Naposledy rozpočet
podporil aj správu vonkajších hraníc EÚ a európsku reakciu na utečeneckú krízu a na hrozbu organizovanej
trestnej činnosti a terorizmu.

Čo EÚ robí
EÚ schvaľuje dlhodobé plány výdavkov (viacročný finančný
rámec), ktoré vytvárajú stabilný základ na plnenie rozpočtu počas obdobia najmenej piatich rokov. Súčasný viacročný
finančný rámec sa týka rokov 2014 – 2020 a umožňuje EÚ
investovať počas tohto obdobia sumu približne 1 bilión EUR.

http://Europa.eu/!Xv33Tb

O ročnom rozpočte sa rozhoduje demokraticky. Najskôr Európska komisia predloží návrh rozpočtu. Potom vlády členských
štátov (ktoré konajú prostredníctvom Rady Európskej únie)
a priamo zvolený Európsky parlament návrh schvália. Ten sa
stáva rozpočtom na budúci rok. Približne 94 % rozpočtu sa
vynakladá v členských štátoch a mimo EÚ na rozvojovú a humanitárnu pomoc, zatiaľ čo 6 % sa vynakladá na správu Únie.

Ročný rozpočet EÚ v roku 2017 bol približne 158 miliárd EUR, čo je v absolútnom vyjadrení veľká suma,
ale je to zhruba iba 1 % bohatstva, ktoré každý rok vytvoria hospodárstva členských štátov. Približne
80 % rozpočtu EÚ sa financuje z vnútroštátnych príspevkov na základe hrubého národného dôchodku
a dane z pridanej hodnoty.
Európsky parlament každý rok na základe odporúčania Rady rozhoduje, či udelí konečný súhlas alebo
„absolutórium“ spôsobu, akým Komisia plnila rozpočet EÚ. Tento postup zabezpečuje plnú zodpovednosť a transparentnosť a udelenie absolutória vedie k formálnemu uzatvoreniu účtov za daný rok.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/budget_en
Diskusný dokument Európskej komisie o budúcnosti financií EÚ

facebook.com/EUbudget

@EU_Budget
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Rozpočet EÚ podporuje širokú škálu politík vykonávaných v rámci Európskej únie a pomáha Únii konsolidovať
jej silnú pozíciu v medzinárodnej aréne ako lídra v boji proti zmene klímy a ako najväčšieho darcu humanitárnej
a rozvojovej pomoci na svete.

Predchádzanie
podvodom
The European Anti-Fraud Office
ensures taxpayers’ money is put to
the best possible use by investigating
cases of fraud, corruption and illegal
activities involving EU funds.

Európsky úrad pre boj proti podvodom zabezpečuje, aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali najlepším možným
spôsobom. Preto vyšetruje prípady podvodov, korupcie a nezákonnej činnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ.
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Korupcia a podvody môžu vážne poškodiť hospodárstvo a narušiť
dôveru občanov v demokratické inštitúcie a postupy. Inštitucionálna korupcia však nie je jedinou hrozbou. Pašovanie cigariet, obchádzanie dovozných ciel na topánky a oblečenie, poberanie subvencií
na pestovanie pomarančov v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré
neexistujú – je veľa príkladov podvodov, veľkých aj malých, ktoré
môžu stáť európskeho daňového poplatníka peniaze. Odhaduje sa,
že samotná korupcia stojí hospodárstvo EÚ 120 miliárd EUR ročne,
čo je len trochu menej než ročný rozpočet EÚ.
Na to, aby bolo možné čeliť týmto hrozbám, Európsky úrad pre boj
proti podvodom (známy aj ako OLAF) vyšetruje podvody, korupciu
a inú nezákonnú činnosť v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ,
spolu s prípadmi zneužívania moci zamestnancami EÚ a členmi
európskych inštitúcií, a pomáha inštitúciám navrhovať a vykonávať politiky na predchádzanie podvodom a ich odhaľovanie. Úrad je súčasťou Európskej komisie, ale koná úplne nezávisle v rámci svojho mandátu na vyšetrovanie.
http://bit.ly/1lBCacz

Čo EÚ robí
Keď Európsky úrad pre boj proti podvodom posudzuje prípad údajnej korupcie alebo podvodu v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ a podozrenie sa ukáže ako odôvodnené, začne sa vyšetrovanie. Tieto vyšetrovania
môžu zahŕňať výsluchy a kontroly priestorov. Úrad bude takisto koordinovať kontroly vykonávané úradmi členských štátov pre boj proti podvodom, ktorých sa daný prípad týka.
Po ukončení vyšetrovania úrad odporúča opatrenia inštitúciám EÚ a vládam členských štátov: tie zvyčajne
zahŕňajú začatie vyšetrovania trestného činu, vymáhanie finančných prostriedkov alebo iné disciplinárne opatrenia. Úrad potom monitoruje, ako sa tieto odporúčania vykonávajú.
Vnútroštátne colné orgány vykonávajú pravidelné spoločné colné operácie s úradom (a ďalšími orgánmi EÚ)
na zastavenie pašovania a podvodov v určitých vysokorizikových oblastiach a na identifikovaných trasách.
Napríklad v roku 2016 spoločné colné operácie financované Európskym úradom pre boj proti podvodom viedli
k zabaveniu 11 miliónov cigariet, ako aj státisícov falošných polovodičov a tisícov litrov nafty.
Úrad takisto prispieva k vypracovaniu, monitorovaniu a vykonávaniu politiky EÚ pre boj proti podvodom, pričom
úzko spolupracuje s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie.

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/info/topics/fraud-prevention_en

@OLAFPress
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Ako Európska únia

prijíma rozhodnutia

opatrenia

1

KTO JE KTO
Európska únia je založená na zásadách právneho
štátu. To znamená, že každý krok, ktorý EÚ podnikne,
je založený na zmluvách, ktoré všetky členské štáty
EÚ dobrovoľne a demokraticky schválili. Zmluvy sú
prerokúvané a schvaľované všetkými členskými štátmi a potom sú ratifikované v parlamentoch alebo
v referende.
V zmluvách sú stanovené ciele Európskej únie a pravidlá fungovania inštitúcií EÚ, spôsob prijímania rozhodnutí a vzťahy medzi EÚ a jej členskými štátmi.
Zmluvy sa menia zakaždým, keď k EÚ pristúpi nový
členský štát. Niekedy dôjde k zmene aj vtedy, keď sa
reformujú inštitúcie Európskej únie a priradia sa im
nové oblasti zodpovednosti.
Posledná pozmeňujúca zmluva, Lisabonská zmluva,
nadobudla účinnosť 1. decembra 2009. Predchádzajúce zmluvy sú teraz zahrnuté v aktuálnej konsolidovanej verzii, ktorá pozostáva zo Zmluvy o Európskej
únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Nedávno sa EÚ dohodla na Zmluve o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii,
medzivládnej zmluve, ktorou sa zúčastnené krajiny
zaväzujú zaviesť pevné pravidlá zaručujúce vyvážené
verejné rozpočty a posilňuje sa správa eurozóny.
Do procesu prijímania rozhodnutí na úrovni EÚ sú zapojené rôzne európske inštitúcie, predovšetkým:
●●

Európsky parlament;

●●

Európska rada;

●●

Rada a

●●

Európska komisia.

Vo všeobecnosti platí, že nové právne predpisy navrhuje Európska komisia a prijímajú ich Európsky parlament a Rada (nazývaná aj Rada Európskej únie).
Právne predpisy potom vykonávajú členské štáty
a príslušná inštitúcia alebo príslušné inštitúcie EÚ.
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a vykonáva

Politické skupiny v Európskom parlamente

Pokroková aliancia socialistov
a demokratov

189
Európski konzervatívci
a reformisti

Európska ľudová strana
(kresťanskí demokrati)

73
Aliancia liberálov
a demokratov za Európu

215
Nezaradení poslanci

68

18
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Európska zjednotená
ľavica – Severská
zelená ľavica

Európa národov
a slobody

52

40

Zelení/Európska
slobodná aliancia

Európa slobody a priamej
demokracie

42
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Spolu 748 (3 kreslá neobsadené) - Situácia v auguste 2017

Európsky parlament
Európsky parlament si volia občania EÚ v priamych
voľbách, ktoré sa konajú každých päť rokov (naposledy v roku 2014). Každý členský štát volí určitý počet
poslancov Parlamentu, pričom kreslá sú rozdelené na
základe počtu obyvateľov každého členského štátu.
Zasadnutia Parlamentu sa konajú v Bruseli aj v Štrasburgu. V súčasnosti je predsedom Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

●●

●●

●●

Pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí, Parlament je zodpovedný za tieto kroky:
schválenie, zmena alebo zamietnutie právnych
predpisov EÚ spoločne s Radou Európskej únie
na základe návrhov Európskej komisie, Parlament takisto nesie rovnakú zodpovednosť ako
Rada za prijímanie rozpočtu EÚ (navrhnutého
Európskou komisiou);

●●

rozhodovanie o medzinárodných dohodách;

●●

rozhodovanie o rozšírení EÚ;

preskúmanie pracovného programu Komisie
a požadovanie návrhov právnych predpisov.

Práca Parlamentu pozostáva z dvoch hlavných fáz.

Poslanci Parlamentu sa spájajú do politických skupín
a takisto do výborov, ktoré posudzujú návrhy nových
právnych predpisov v rôznych oblastiach politiky.

●●

voľba predsedu Komisie na základe návrhu členských štátov a potom schválenie celej Komisie;

●●

Výbory na prípravu právnych predpisov: Parlament má 20 výborov a 2 podvýbory, z ktorých
každý sa venuje konkrétnej oblasti politiky.
Výbory posudzujú návrhy právnych predpisov
a poslanci Parlamentu a politické skupiny môžu
predkladať návrhy zmien alebo navrhnúť zamietnutie príslušného právneho predpisu. O týchto
záležitostiach sa rokuje aj v rámci politických
skupín predtým, než sa rozhodnú, ako budú
hlasovať o konkrétnom predmete.
Plenárne zasadnutia na schválenie, zmenu alebo
zamietnutie právnych predpisov: všetci poslanci
Parlamentu sa zídu v rokovacej sále na záverečné hlasovanie o navrhovaných právnych predpisoch a navrhovaných zmenách. Tieto plenárne
zasadnutia sa spravidla konajú v Štrasburgu
a všetky dodatočné schôdze sa konajú v Bruseli.

Rada

Európsku radu so sídlom v Bruseli tvoria hlavy štátov
alebo predsedovia vlád všetkých členských štátov EÚ,
predseda Európskej komisie a vysoký predstaviteľ
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
V súčasnosti je predsedom Európskej rady Donald
Tusk.

Rada je spolu s Európskym parlamentom hlavným
rozhodovacím orgánom EÚ. Známa je aj ako Rada
Európskej únie. V Rade sa stretávajú ministri vlád každého členského štátu s cieľom prediskutovať, meniť
a prijímať právne predpisy a koordinovať politiky. Ministri majú právomoc zaviazať svoje vlády, aby prijali
opatrenia, ktoré dohodli na svojich stretnutiach. Predsedníctvo v Rade rotuje medzi členskými štátmi EÚ
každých šesť mesiacov a je zodpovedné za predsedanie všetkým zasadnutiam Rady a za stanovenie
programu.

V Európskej rade sa stretávajú lídri krajín EÚ s cieľom
určiť politický program Únie. Predstavuje najvyššiu
úroveň politickej spolupráce medzi členskými štátmi
EÚ. Európska rada sa stretáva (spravidla štvrťročne)
na zasadnutiach samitu medzi lídrami krajín EÚ, ktoré
vedie predseda Európskej rady volený samotnou Európskou radou na obdobie dva a pol roka (ktoré sa
môže jedenkrát obnoviť). V prípade naliehavých otázo k m ô ž e p r e d s e d a z vo l a ť aj m i m o r ia d n e
zasadnutie.
Rozhodnutia Európskej rady sa vo všeobecnosti prijímajú jednomyseľne alebo v niektorých prípadoch
kvalifikovanou väčšinou. Hlasovať môžu iba hlavy
štátov alebo predsedovia vlád.
Európska rada:
●●

●●

●●

●●

rozhoduje o celkovom smerovaní a politických
prioritách EÚ, neprijíma však právne predpisy;
zaoberá sa zložitými alebo citlivými otázkami,
ktoré nie je možné riešiť na nižších úrovniach
medzivládnej spolupráce;
stanovuje spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú
politiku EÚ, pričom zohľadňuje strategické záujmy EÚ a obranné dôsledky;
navrhuje a vymenúva volených kandidátov do
určitých vysokých funkcií na úrovni EÚ, ako sú
predseda Európskej komisie alebo prezident
Európskej centrálnej banky.

V prípade akejkoľvek otázky Európska rada môže:
●●

●●

požiadať Európsku komisiu, aby vypracovala
návrh na jej riešenie;
postúpiť ju Rade Európskej únie, aby sa ňou
zaoberala.

Rada:
●●

●●

●●

●●

●●

spoločne s Európskym parlamentom prerokúva
a prijíma právne predpisy EÚ na základe návrhov
Európskej komisie;
koordinuje politiky krajín EÚ;
vypracúva zahraničnú a bezpečnostnú politiku
EÚ na základe usmernení Európskej rady;
uzatvára dohody medzi EÚ a inými štátmi alebo
medzinárodnými organizáciami;
schvaľuje ročný rozpočet EÚ spoločne s Európskym parlamentom.

Na rokovaniach sa zúčastňujú ministri, ktorí zodpovedajú za prerokovávanú oblasť politiky. Napríklad ministri životného prostredia sa stretávajú na zasadnutí
Rady pre životné prostredie. Ministri sa stretávajú
niekoľkokrát ročne, aby prijali rozhodnutia týkajúce sa
EÚ, ale vládni úradníci majú stretnutia po celý rok
a rokujú o podrobnostiach príslušnej politiky.
Na schválenie rozhodnutí sa zvyčajne vyžaduje kvalifikovaná väčšina, ktorú tvorí 55 % členských štátov
(pri súčasnom počte 28 členských štátov to znamená
16 krajín) zastupujúcich najmenej 65 % celkového
počtu obyvateľov EÚ. Na zablokovanie rozhodnutia
sú potrebné najmenej štyri krajiny zastupujúce aspoň
35 % celkového počtu obyvateľov EÚ. Určité témy ako
zahraničná politika a dane si však vyžadujú jednomyseľné schválenie (všetky členské štáty musia byť za)
a jednoduchá väčšina sa vyžaduje v prípade proce
durálnych a administratívnych otázok.
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Európska rada

Rada sa nesmie zamieňať s Radou Európy, ktorá nie
je orgánom Európskej únie, ale medzinárodnou organizáciou, ktorá bola vytvorená na podporu demokracie
a ochranu ľudských práv a právneho štátu v Európe.
Tvorí ju 47 európskych krajín vrátane 28 členských
štátov EÚ.

Európska komisia
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Európska komisia je hlavnou inštitúciou, ktorá zabezpečuje každodennú činnosť EÚ. Je to jediná inštitúcia
EÚ, ktorá môže predkladať návrhy právnych predpisov
(často na základe žiadosti Európskeho parlamentu
alebo Rady), ale hlasuje o nich Parlament a Rada.
Väčšina pracovníkov Komisie pracuje v Bruseli alebo
Luxemburgu, vo všetkých hlavných mestách členských štátov EÚ sú však „zastupiteľské“ úrady.
Komisiu tvorí kolégium 28 komisárov, jeden z každého členského štátu EÚ, a takisto predseda (od roku
2014 Jean-Claude Juncker) a podpredsedovia.
Predseda Juncker bol nominovaný Európskou radou
na základe výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a zvolený Európskym parlamentom. Bolo to
prvýkrát, keď výsledky volieb do Európskeho parlamentu pomohli rozhodnúť, kto by mal viesť Európsku
komisiu. Keďže Európska ľudová strana získala najviac hlasov v európskych voľbách v roku 2014, jej
vedúci kandidát (známy ako Spitzenkandidat),
Jean-Claude Juncker, bol zvolený za predsedu
Komisie.
Po nominovaní predsedu Komisie Rada Európskej únie
nominuje ďalších 27 členov Komisie na základe dohody s nominovaným predsedom a 28 členov ako
jeden orgán potom hlasovaním schvaľuje Európsky
parlament. Komisári tvoria politické vedenie Komisie
počas päťročného obdobia. Predseda poverí každého
komisára zodpovednosťou za konkrétnu oblasť
politiky.

Zamestnanci Komisie sú rovnocenní so štátnymi zamestnancami v členskom štáte a sú rozdelení do
oddelení známych ako generálne riaditeľstvá a útvary,
podobné ministerstvám na vnútroštátnej úrovni.
Rozhodnutia Komisie sa prijímajú na základe kolektívnej zodpovednosti kolégia komisárov. Všetci komisári sú si rovní v rozhodovacom procese a rovnako
zodpovední za tieto rozhodnutia. Nemajú žiadne individuálne rozhodovacie právomoci s výnimkou určitých situácií, keď na to majú oprávnenie.
Spomedzi 28 komisárov je šesť podpredsedov (vrátane prvého podpredsedu a vysokého predstaviteľa
Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku),
ktorí vykonávajú tieto úlohy popri bežnej činnosti komisára. Podpredsedovia konajú v mene predsedu
a spoločne s viacerými komisármi koordinujú prácu vo
svojej oblasti zodpovednosti. Komisia si stanovila desať priorít na obdobie do roku 2019.
Rozhodnutia sa vo všeobecnosti prijímajú konsenzom,
ale môže sa uskutočniť aj hlasovanie. V tom prípade
sa rozhodnutia prijímajú jednoduchou väčšinou, pričom každý komisár má jeden hlas. Príslušné generálne riaditeľstvo si potom prevezme danú záležitosť.
Zv yčajne sa to robí vo forme legislatívnych
návrhov.

Agentúry Európskej únie
Na práci Európskej únie sa podieľajú viaceré agentúry
EÚ, ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi vytvorenými na vykonávanie konkrétnych úloh podľa
práva Únie. Zaoberajú sa otázkami a problémami,
ktoré ovplyvňujú každodenné životy ľudí v EÚ. Majú
veľký vplyv, keďže poskytujú inštitúciám EÚ a členským štátom špecializované znalosti z rôznych oblastí, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, bezpečnosť
potravín a liekov, ochrana životného prostredia, zá
kladné práva a bezpečnosť hraníc.

2

PRIJÍMANIE ROZHODNUTÍ

Európska komisia spravidla navrhuje nové právne
akty, ktoré potom prijímajú Parlament a Rada. V niektorých prípadoch to môže Rada urobiť sama.
Existuje niekoľko druhov právnych aktov, ktoré sa
uplatňujú rôznymi spôsobmi.
●●

●●

●●

●●

Nariadenie je právny predpis, ktorý je priamo
uplatniteľný a záväzný vo všetkých členských
štátoch. Členské štáty ho nemusia prenášať do
vnútroštátneho práva, aj keď môže byť potrebné
zmeniť vnútroštátne právne predpisy, aby sa
predišlo konfliktu s nariadením.
Smernica je právny predpis, ktorý zaväzuje
členské štáty alebo skupinu členských štátov
k dosiahnutiu konkrétneho cieľa. Zvyčajne sa
smernice musia transponovať do vnútroštátneho
práva, aby nadobudli účinnosť. Dôležité je, že
v smernici je konkrétne stanovený výsledok, ktorý sa má dosiahnuť: je však individuálnou vecou
členského štátu rozhodnúť, ako tento výsledok
dosiahne.

Riadny legislatívny postup
Riadny legislatívny postup, známy aj ako spolurozhodovací postup, je najbežnejším postupom prijímania právnych predpisov EÚ. Tento postup stavia Európsky parlament a Radu na rovnakú úroveň a právne
predpisy prijaté pomocou tohto postupu sú spoločnými aktmi Parlamentu a Rady. Uplatňuje sa na veľkú
väčšinu právnych predpisov EÚ a pokrýva širokú škálu
oblastí, ako sú práva spotrebiteľa, ochrana životného
prostredia a doprava. Podľa riadneho legislatívneho
postupu Komisia vypracuje návrh, ktorý musí prijať
Parlament aj Rada. Postup pri prijímaní návrhu prebieha takto:

Prvé čítanie
●●

●●

Rozhodnutie môže byť určené členským štátom, skupine ľudí alebo dokonca jednotlivcom.
Je záväzné v celom rozsahu. Rozhodnutia sa
používajú napríklad pri rozhodovaní o navrhovaných fúziách medzi spoločnosťami.
Odporúčania a stanoviská umožňujú inštitúciám EÚ vyjadriť vo vzťahu k členským štátom
a niekedy k jednotlivým občanom názor, ktorý
nie je záväzný a nevytvára nijaké právne povinnosti osobám ani subjektom, ktorým je určený.

Každý návrh nového právneho aktu EÚ je v súlade
s konkrétnym článkom zmluvy, ktorá sa označuje za
právny základ návrhu. Tým je určené, ktorý legislatívny postup sa musí použiť.
Väčšina právnych predpisov vzniká na základe procesu, ktorý je známy ako riadny legislatívny postup.

●●

Európsky parlament prerokuje návrh vo svojich
výboroch. Akékoľvek zmeny tohto návrhu sa
predložia a odhlasujú v týchto výboroch. Návrh
sa potom predloží celému Parlamentu, ktorý
o ňom hlasuje (a o ďalších zmenách) na plenárnom zasadnutí.
Rada a členské štáty právny predpis podrobne
posúdia, pričom väčšina z týchto diskusií prebehne v pracovnej skupine štátnych zamestnancov.
Mnohé problémy možno riešiť na tejto technickej úrovni, alebo na úrovniach tesne nad ňou,
niektoré problémy však musia čakať, kým ich
definitívne nevyriešia na stretnutiach príslušných ministrov. Rada dospeje k politickej dohode
o právnom predpise a to sa môže stať pred
hlasovaním Parlamentu alebo po ňom. Po odhlasovaní Parlamentom sa politická dohoda zmení
na formálnu spoločnú pozíciu. Ak je spoločná
pozícia Rady odlišná od hlasovania Parlamentu,
právny predpis prejde do druhého čítania, aby sa
tam rozdiely vyriešili.
Predstavitelia Parlamentu a Rady sa často
stretávajú neformálne a pokúšajú sa spoločne
nájsť dohodu pred formalizáciou svojich pozícií.
Ak sa dohodnú, Rada prijme presne ten istý text
ako Parlament a návrh sa stáva platným právnym predpisom. To sa nazýva dohodou v prvom
čítaní.
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Na procese prijímania rozhodnutí EÚ sa podieľajú rôzne inštitúcie na čele s Európskym parlamentom, Radou a Európskou komisiou.

Druhé čítanie
●●
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●●

●●

Ak sa v prvom čítaní dohoda nenašla, začne sa
druhé čítanie. Prebieha podľa podobného vzoru
ako prvé čítanie, ale tentoraz Parlament posúdi
zmeny navrhované Radou a hlasuje o nich, a potom Rada posúdi, čo Parlament navrhuje. Druhé
čítanie je rýchlejším procesom než prvé čítanie,
keďže sa môže diskutovať iba o rozdieloch medzi
pozíciami Parlamentu a Rady, a rôzne prvky sú
časovo obmedzené.
Je možné, že sa Parlament a Rada dohodnú
v tejto fáze (dohoda v druhom čítaní). Ak tieto
dve inštitúcie nemôžu dospieť k spoločnému
rozhodnutiu o navrhovanom právnom akte, ten
sa predloží Zmierovaciemu výboru, ktorý pozostáva z rovnakého počtu zástupcov Parlamentu
a Rady. Tento zmierovací postup je veľmi zriedkavý. Väčšina právnych aktov sa prijme v rámci
riadneho legislatívneho postupu počas prvého
alebo druhého čítania.
Keď je konečný text dohodnutý a boli vykonané
všetky preklady, právny predpis sa opäť predloží
Parlamentu a Rade, aby ho mohli prijať ako
právny akt. Potom bude uverejnený v Úradnom
vestníku Európskej únie v 24 úradných jazykoch
EÚ. V právnom predpise je uvedené, kedy ho
musia členské štáty vykonať, alebo v prípade
nariadenia, kedy nadobudne účinnosť.

Ak sa právny predpis EÚ nevykonáva, Komisia môže
požiadať súd o uloženie pokuty príslušným členským
štátom. Takmer vždy sa presadzovanie právnych
predpisov EÚ uskutočňuje v členských štátoch. To
môže niekedy viesť k sťažnostiam na nerovnaké
uplatňovanie pravidiel v rôznych krajinách. Niektoré
rozhodnutia sa presadzujú priamo na úrovni EÚ, najmä v rámci práva hospodárskej súťaže, napríklad
antitrustové prípady. Podrobnejšie informácie sú uvedené v oddiele „Zabezpečenie dodržiavania právnych
predpisov EÚ“.

Kto ďalší sa zapája do
konzultácií?
Pri rozhodovaní v mnohých oblastiach politiky Parlament, Rada a Komisia konzultujú s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (ktorého predsedom je od roku 2015 Georges Dassis). Jeho členovia
zastupujú rôzne hospodárske a sociálne záujmové
skupiny, ktoré spoločne vytvárajú organizáciu občianskej spoločnosti.
Európsky výbor regiónov (ktorého predsedom je od
roku 2017 Karl-Heinz Lambertz) pozostáva zo zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy. Parlament, Rada a Komisia musia s výborom konzultovať
otázky, ktoré sú dôležité pre regióny.
Stanoviská poradných výborov nie sú pre inštitúcie EÚ
záväzné.
Okrem toho je možné konzultovať aj s inými inštitúciami a orgánmi, ak návrh patrí do oblasti ich záujmu
alebo odbornosti, napríklad s Európskou centrálnou
bankou sa konzultujú návrhy týkajúce sa hospodárskych alebo finančných otázok.

Vnútroštátny dohľad
Národné parlamenty dostávajú návrhy legislatívnych
aktov v rovnakom čase ako Európsky parlament
a Rada. Môžu poskytnúť svoje stanovisko, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia sa prijímajú na najvhodnejšej úrovni. Na opatrenia EÚ sa vzťahuje zásada subsidiarity, ktorá znamená, že s výnimkou oblastí, kde
má Únia výlučné právomoci, EÚ koná iba v prípade,
že opatrenie bude účinnejšie na úrovni EÚ než na
vnútroštátnej úrovni. Národné parlamenty monitorujú
správne uplatňovanie tejto zásady pri prijímaní rozhodnutí EÚ a môžu vydať odôvodnené stanoviská, ak
sa dom nievajú, že u vedená zá sada nebola
dodržaná.

Každý občan EÚ má právo predložiť Európskemu parlamentu petíciu v jednom z 24 úradných jazykov Únie
vo forme sťažnosti alebo žiadosti týkajúcej sa otázky,
ktorá patrí do niektorej z oblastí činnosti Európskej
únie. Petície preskúma Výbor pre petície Parlamentu,
ktorý prijme rozhodnutie o ich prípustnosti a je zodpovedný za ich vybavenie.
Občania sa často priamo podieľajú na príprave politík
EÚ, keď sa obracajú na Európsku komisiu s návrhmi
týkajúcimi sa oblastí, v ktorých má EÚ právomoc prijímať právne predpisy. Európsku iniciatívu občanov,
ako sa takáto aktivita nazýva, musí podporiť najmenej 1 milión občanov EÚ, ktorí pochádzajú najmenej
zo siedmich z 28 členských štátov. V každom z týchto
siedmich štátov sa vyžaduje minimálny počet
podpisov.

Koordinácia politík členských
štátov – príklad hospodárskej
politiky
V rámci hospodárskej a menovej únie je hospodárska
politika EÚ založená na úzkej koordinácii vnútroštátnych hospodárskych politík. Túto koordináciu vykonávajú ministri hospodárstva a financií, ktorí spoločne
t vor ia R a d u p r e h o s p o d á r s ke a f i n a n č n é
záležitosti.

Spoločná zahraničná
a bezpečnostná politika
Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika je organizovaná, schválená zahraničná politika EÚ, najmä
pre diplomaciu a opatrenia v oblasti bezpečnosti
a obrany. Rozhodnutia si vyžadujú jednomyseľnosť
medzi členskými štátmi v Rade Európskej únie, ale po
schválení sa ešte môže o určitých aspektoch ďalej
rozhodovať hlasovaním kvalifikovanej väčšiny. Zahraničnú politiku EÚ v súčasnosti reprezentuje vysoká
predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie Federica
Mogheriniová, ktorá takisto predsedá zasadnutiam
ministrov zahraničia.

Uzatváranie medzinárodných
dohôd
Rada každý rok uzatvára (t. j. oficiálne podpisuje) viaceré dohody medzi Európskou úniou a krajinami mimo
EÚ, ako aj s medzinárodnými organizáciami. Tieto
dohody sa môžu týkať širokých oblastí, ako sú obchod,
spolupráca a rozvoj, alebo môžu byť zamerané na
konkrétne témy, ako napríklad textil, rybárstvo, veda
a technológia alebo doprava. Súhlas Parlamentu sa
vyžaduje pre všetky medzinárodné dohody v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny
postup.

Schvaľovanie rozpočtu EÚ
O ročnom rozpočte EÚ rozhodujú spoločne Európsky
parlament a Rada. Ak sa tieto dve inštitúcie nedohodnú, nasledujú zmierovacie postupy, až kým sa rozpočet neschváli. Podrobnejšie informácie sú uvedené
v oddiele „Prijímanie opatrení: rozpočet EÚ“.
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Zapojenie občana
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ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ
Súdny dvor Európskej únie zabezpečuje, že právne
predpisy EÚ sa vykladajú a uplatňujú rovnako v každom členskom štáte. Má právomoc riešiť právne spory
medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ, podnikmi
a jednotlivcami. Aby mohol spracovať tisícky právnych
vecí, ktoré dostáva, je rozdelený na dva hlavné orgány: Súdny dvor a Všeobecný súd.
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Ak súkromné osoby alebo spoločnosti utrpeli škodu
v dôsledku konania alebo nekonania inštitúcie EÚ
alebo jej zamestnancov, môžu proti nej podať žalobu
na súde jedným z týchto dvoch postupov:
●●

●●

nepriamo prostredníctvom vnútroštátnych súdov,
ktoré môžu rozhodnúť, že vec postúpia Súdnemu
dvoru;
priamo Všeobecnému súdu, ak ich rozhodnutie
inštitúcie EÚ postihlo priamo a individuálne.

Ak sa niekto domnieva, že orgány v niektorej krajine
porušili právo Únie, môže využiť úradný postup podania sťažnosti.

Ako Súdny dvor pracuje
Konanie vo veci prebieha v dvoch fázach:
●●

●●

Písomná fáza. Strany predložia Súdnemu dvoru písomné vyhlásenia a svoje poznámky môžu
predložiť aj štátne orgány, inštitúcie EÚ a niekedy súkromné osoby. Všetky tieto dokumenty
zhrnie sudca spravodajca a potom sa prediskutujú na zasadnutí Súdneho dvora.
Ústna fáza. Ide o verejné pojednávanie: právni
zástupcovia obidvoch strán predložia svoju vec
sudcom a generálnemu advokátovi, ktorý im
môže klásť otázky. Ak Súdny dvor rozhodne, že
sú potrebné návrhy generálneho advokáta, tie
budú k dispozícii niekoľko týždňov po pojednávaní. Potom sa sudcovia poradia a vynesú
rozsudok.

Postup Všeobecného súdu je podobný, s výnimkou
toho, že vo väčšine vecí sa na pojednávaní zúčastňujú
traja sudcovia a generálny advokát nie je prítomný.

Ďalšie právne inštitúcie EÚ
Ombudsman prijíma a vyšetruje sťažnosti a pomáha
zisťovať nesprávne úradné postupy inštitúcií a ďalších
orgánov EÚ. Každý občan, obyvateľ, združenie alebo
podnik v členskom štáte EÚ môže predložiť ombudsmanovi sťažnosť.
Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov je
poverený ochranou osobných informácií a súkromných
údajov občanov a obyvateľov EÚ, ktoré majú inštitúcie
EÚ uložené v elektronickej, písomnej alebo vizuálnej
forme. Propaguje takisto medzi inštitúciami a orgánmi EÚ osvedčené postupy v tejto oblasti.

4

PRIJÍMANIE OPATRENÍ: ROZPOČET EÚ
Vo viacročnom finančnom rámci sú stanovené maximálne ročné sumy (stropy), ktoré môže EÚ vynaložiť
v rôznych kategóriách výdavkov (okruhy). O ročnom
rozpočte EÚ rozhodujú spoločne Parlament a Rada
Európskej únie. Parlament diskutuje o rozpočte
v dvoch po sebe idúcich čítaniach a rozpočet nadobudne účinnosť, keď ho podpíše predseda Parlamentu. Parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu monitoruje, ako sa rozpočet čerpá, a Parlament každý rok
rozhoduje, či Komisii schváli nakladanie s rozpočtom
za predchádzajúci finančný rok.
Ročný rozpočet EÚ v roku 2017 bol približne 158 miliárd EUR, čo je v absolútnom vyjadrení veľká suma,
ale je to zhruba iba 1 % bohatstva, ktoré každý rok
vytvoria hospodárstva členských štátov.

Oblasti financované z rozpočtu EÚ v rokoch 2014 – 2020
v mld. EUR
420

Udržateľný rast:
prírodné zdroje

371,4

Poľnohospodárstvo

Výskum a inovácie

Rozvoj vidieka

Informačné a komunikačné
technológie

Rybárstvo

Malé a stredné podniky

Životné prostredie a iné

17,7

Bezpečnosť
a občianstvo
Migrácia a vnútorné záležitosti

39 %

34 %

Kultúra
Spravodlivosť

2%
6% 6%

13 %

Zamestnanosť
Sociálne začleňovanie
Odborná príprava
Iné

142,1

Rozvoj a medzinárodná
spolupráca

Konkurencieschopnosť
pre rast a zamestnanosť
Vzdelávanie

Humanitárna pomoc

Energetika

Susedstvo a rozširovanie

Priemysel a malé a stredné
podniky

Nástroje zahraničnej politiky

Siete a technológie

Iné

69,6

Zmena klímy a súvisiace riziká

Doprava a energetika

Iné

Globálna Európa

Nízkouhlíkové hospodárstvo
Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

1 087

Zdravie a bezpečnosť potravín

66,3

Hospodárska, sociálna
a územná súdržnosť

Administratíva

Výskum a inovácie
Pozn.: záväzky, upravené na rok 2018.
Zdroj: Európska komisia.

Doprava
Iné
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EÚ schvaľuje dlhodobé plány výdavkov (viacročný
finančný rámec), ktoré vytvárajú stabilný základ na
plnenie rozpočtu počas obdobia najmenej piatich rokov. Viacročný finančný rámec umožňuje Únii dopĺňať
štátne rozpočty politikou financovania s pridanou
hodnotou EÚ. Súčasný viacročný finančný rámec sa
týka rokov 2014 – 2020 a umožňuje EÚ investovať
počas tohto obdobia sumu približne 1 bilión EUR do
piatich oblastí činnosti EÚ.

Rozpočet EÚ v porovnaní s celkovými príjmami
a verejnými výdavkami EÚ

Výška rozpočtu EÚ ako percento hrubého
národného dôchodku

2016
Hrubý národný dôchodok EÚ-28
14 791 mld. EUR
Verejné výdavky členských
štátov EÚ-28
6 906 mld. EUR
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Ročný rozpočet EÚ
155 mld. EUR

1,18 %

1,06 %

1,07 %

0,98 %

Priemer
Priemer
Priemer
Priemer
1993 – 1999 2000 – 2006 2007 – 2013 2014 – 2020

Zdroj: Európska komisia.

Údaje: Strop platieb rozpočtu EÚ vyjadrený ako percento HND EÚ.
Zdroj: Európska komisia.

Komisia je zodpovedná za hospodárenie s rozpočtom
a jeho plnenie a za riadenie a vykonávanie politík
a programov prijatých Parlamentom a Radou. Väčšinu
skutočného plnenia a čerpania vykonávajú vnútroštátne a miestne orgány, ale Komisia je zodpovedná
za dohľad nad nimi. Komisia nakladá s rozpočtom pod
prísnym dohľadom Európskeho dvora audítorov. Cieľom obidvoch inštitúcií je zabezpečiť riadne finančné
hospodárenie.

Európska centrálna banka je nezávislou inštitúciou
hospodárskej a menovej únie, do ktorej patria všetky
členské štáty EÚ. Prijíma rozhodnutia bez toho, aby
žiadala o pokyny, alebo ich dostávala od vlád či ostatných inštitúcií EÚ. Jej hlavným účelom je udržiavať
menovú stabilitu v eurozóne zabezpečením nízkej
a stabilnej inflácie spotrebiteľských cien.

Európsky parlament každý rok na základe odporúčania Rady rozhoduje, či udelí konečný súhlas alebo
„absolutórium“ spôsobu, akým Komisia plnila rozpočet
EÚ. Tento postup zabezpečuje plnú zodpovednosť
a transparentnosť a po udelení absolutória pokračuje
formálnou účtovnou uzávierkou za daný rok.
Medzi hlavné finančné inštitúcie EÚ patria:
Európsky dvor audítorov je nezávislou externou audítorskou inštitúciou Európskej únie. Kontroluje, či
príjmy Únie boli správne prijaté, či výdavky boli vynaložené zákonne a podľa predpisov a či finančné hospodárenie bolo riadne. Dvor audítorov vykonáva svoje
úlohy nezávisle od ostatných inštitúcií EÚ a od vlád.

Európska investičná banka je bankou Európskej únie.
Vlastnia ju členské štáty a jej poslaním je požičiavať
peniaze na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Zameriava sa na zvyšovanie počtu pracovných miest
a rastového potenciálu a na podporu opatrení v oblasti klímy a politiky EÚ za jej hranicami.
Euroskupinu tvoria ministri hospodárstva a financií
členov eurozóny. Jej činnosť je zameraná na podporu
hospodárskeho rastu a finančnej stability eurozóny
prostredníctvom koordinácie hospodárskych politík.
Pozri aj tieto stránky v časti 2: „Rozpočet“, „Bankové
a finančné služby“, „Hospodárstvo, financie a euro“,
„Predchádzanie podvodom“ a „Dane“.

EÚ je

vám k dispozícii
ONLINE

Informácie vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie sú dostupné na webovom sídle Europa:
http://europa.eu

OSOBNE

V celej Európe existujú stovky miestnych informačných centier EÚ.
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TELEFONICKY ALEBO E-MAILOM

Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii.
Túto službu môžete kontaktovať na bezplatnom telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11
(niektorí mobilní operátori nepovoľujú prístup na čísla 00 800 alebo môžu tieto volania spoplatniť),
alebo na platenom telefónnom čísle z krajiny mimo EÚ: +32 22999696, alebo e-mailom cez
webové sídlo https://europa.eu/european-union/contact_sk

PÍSOMNÉ INFORMÁCIE O EURÓPE

Publikácie o EÚ možno získať jedným kliknutím na webovom sídle EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu

ZASTÚPENIA EURÓPSKEJ KOMISIE

Európska komisia má úrady (zastúpenia) vo všetkých členských štátoch Európskej únie:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_en

INFORMAČNÉ KANCELÁRIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Európsky parlament má informačnú kanceláriu v každom členskom štáte Európskej únie:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/information_offices.html

DELEGÁCIE EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska únia má delegácie aj v iných častiach sveta:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

 E u r ó p s k a ú n i a : Č í m j e a čo r ob í

Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tomto webovom sídle:
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_sk

