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NOVINKY Z EÚ 
JESENNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA: 
OŽIVENIE HOSPODÁRSTVA SA OČAKÁVA V 
ROKOCH 2021 A 2022

počtu sa odhaduje na úrovni -9,6 % v roku 
2020 a -7,9 % v roku 2021, pričom by sa mal 
hrubý verejný dlh vyšplhať na úroveň 63,4 
% v tomto roku a na 65,7 % v roku 2021.

V jesennej hospodárskej prognóze 2020 
sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny 
v roku 2020 klesne o 7,8 %, následne v roku 
2021 vzrastie o 4,2 % a v roku 2022 o 3 %. 
V prognóze sa predpokladá, že hospodár-
stvo EÚ v roku 2020 klesne o 7,4%, pričom 
následne dôjde k obnove a nárastu o 4,1 % 
v roku 2021 a o 3 % v roku 2022. Prognózy 
rastu eurozóny a EÚ sú v porovnaní s hos-
podárskou prognózou z leta 2020 mierne 
vyššie na rok 2020 a nižšie na rok 2021. Ne-
očakáva sa, že sa produkcia v eurozóne a 
v EÚ v roku 2022 dostane na svoju úroveň 
pred pandémiou. Neistota a riziká ovplyv-
ňujúce hospodársku prognózu z jesene 
2020 zostávajú mimoriadne veľké. Exis-
tuje tiež riziko, že jazvy, ktoré pandémia 
zanechala na hospodárstve – napríklad 
bankroty, dlhodobá nezamestnanosť a 
prerušenia dodávok – by mohli byť hlbšie 
a ďalekosiahlejšie. Silný impulz hospodárs-
tvu EÚ poskytol program obnovy NextGe-
nerationEU vrátane Mechanizmu na pod-
poru obnovy a odolnosti. Pozitívny vplyv 
by malo aj dosiahnutie obchodnej doho-
dy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

128 MILIÓNOV EUR 
PRE VÝSKUMNÉ 
PROJEKTY RIEŠIACE 
DOPADY PANDÉMIE

Európska komisia podpísala dohody 
o grante v rámci programu Horizont 2020 
s 23 projektami, ktoré vybrala v auguste. 
Nové projekty dostanú celkovo 128 milió-
nov eur na riešenie pretrvávajúcej pandé-
mie koronavírusu a jej dopadov. Na projek-
toch sa zúčastňuje 344 výskumných tímov 
z 39 krajín vrátane 32 účastníkov z 15 krajín 
mimo EÚ. Financovanie v rámci programu 
EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 
je súčasťou záväzku Komisie venovať 1,4 
miliardy eur na globálnu reakciu na korona-
vírus. Túto iniciatívu v máji 2020 vyhlásila 
predsedníčka Ursula von der Leyenová. Slo-
vensko je zastúpené v dvoch konzorciách. 
Spolupracuje na projekte ORCHESTRA, 
ktorého cieľom je prepojenie európskych 
kohort (veľkých skupín pacientov) a zlep-
šiť účinnosť a intenzitu spoločnej reakcie 
na pandémiu SARS CoV-2. Slovensko je 
zastúpené aj v projekte unCoVer zamera-
nom na vyhodnocovanie údajov pre rých-
lu reakciu na COVID-19 založenú na dôka-
zoch. Financovanie umožní výskumníkom 
bojovať proti pandémii a jej dôsledkom 
posilnením priemyselnej kapacity na pro-
dukciu a zavádzanie ľahko dostupných 
riešení, rozvoj zdravotníckych technológií 
a digitálnych nástrojov, zlepšenie chápania 
behaviorálnych a sociálno-ekonomických 
vplyvov pandémie a na štúdium kohort 
v celej Európe. Tieto výskumné činnos-
ti dopĺňajú predchádzajúce úsilie zame-
rané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín.

Hospodárska činnosť v Európe utrpela 
v prvej polovici roka v dôsledku pandé-
mie koronavírusu závažný šok. V treťom 
štvrťroku došlo k výraznému oživeniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
vírusu boli postupne zrušené. Tento trend 
však narušila druhá vlna pandémie ocho-
renia COVID-19, počas ktorej krajiny zavá-
dzajú nové opatrenia v oblasti verejného 
zdravia s cieľom obmedziť jeho šírenie. 
Európska komisia revidovala prognózu aj 
pre Slovensko. Očakáva sa, že pandémia 
COVID-19 vtlačí hospodárstvo Sloven-
ska do hlbokej a širokej recesie v roku 
2020. Investície, súkromná spotreba a čis-
tý vývoz sa výrazne znížili. Oživenie vo 
všetkých zložkách sa očakáva v rokoch 
2021 a 2022. Očakáva sa, že verejné finan-
cie sa dostanú v roku 2020 do značného 
deficitu a to v dôsledku straty príjmov 
a značných fiškálnych podporných opat-
rení, ktoré sa zavádzajú na zmiernenie 
sociálno-ekonomických vplyvov pandé-
mie, ale s oživením hospodárstva by sa 
mali postupne zlepšovať. Slovenské hos-
podárstvo by malo v 2020 klesnúť o 7,5 % 
HDP a oživenie by malo prísť v roku 2021 
na úrovni 4,7 % HDP. Nezamestnanosť by 
mala tento rok dosiahnuť úroveň 6,9 % 
a 7,8 % v roku 2021. Saldo verejného roz-
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DEŇ ROVNOSTI ODMEŇOVANIA: 
DISKRIMINÁCIA V ODMEŇOVANÍ MUSÍ SKONČIŤ

ROZPOČET EÚ: EK VÍTA DOHODU O BALÍKU V OBJEME 1,8 
BILIÓNA EUR, KTORÝ POMÔŽE VYBUDOVAŤ ZELENŠIU, 
DIGITÁLNEJŠIU A ODOLNEJŠIU EURÓPU

Napriek tomu, že rozdiel v odmeňovaní 
žien a mužov sa v EÚ27 od minulého roku 
mierne zlepšil, ženy v členských štátoch 
Európskej únie stále zarábajú menej ako 
muži. Podľa najnovších zistení Eurosta-
tu ženy zarábajú o 14,1 % menej ako muži 
(v roku 2019 to bolo 14,5 %). Európsky deň 
rovnosti odmeňovania je dňom, keď ženy 
symbolicky prestanú dostávať odmenu v 
porovnaní so svojimi mužskými kolega-
mi za rovnakú prácu. Tento rok Európsky 
deň rovnosti odmeňovania pripadá na 
10. novembra. Pred týmto symbolickým 

dňom Věra Jourová podpredsedníčka 
pre hodnoty a transparentnosť, Nicolas 
Schmit, komisárka pre pracovné mies-
ta a sociálne práva, a Helena Dalliová, 
komisárka pre rovnosť, vydali spoločné 
vyhlásenie v ktorom zdôraznili potrebu 
podpory rovnosti medzi mužmi a žena-
mi. Zároveň odsúdili akúkoľvek diskrimi-
náciu v odmeňovaní a rodové predsudky 
v mzdových štruktúrach. Napriek tomu, 
že uplynulo viac ako 60 rokov, odkedy 
bolo právo na rovnakú odmenu zakotve-
né v zmluvách EÚ, ženy nie sú za svoju 

Európska komisia víta dohodu o budú-
com dlhodobom rozpočte Európy a dočas-
nom nástroji obnovy NextGenerationEU, 
ktorú Európsky parlament a členské štáty 
EÚ dosiahli v Rade. Tento balík má celkovú 
hodnotu 1,8 bilióna eur a po prijatí by pred-
stavoval najväčší balík, aký sa kedy financo-
val z rozpočtu EÚ. Pomôže prebudovať Eu-
rópu po pandémii COVID-19 tak, aby bola 
zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie 
pripravená na súčasné aj nadchádzajúce 

vynaloží na boj proti zmene klímy a oso-
bitná pozornosť sa v balíku venuje ochra-
ne biodiverzity a rodovej rovnosti.

Rozpočet bude mať posilnené mecha-
nizmy flexibility, čím sa zaručí, že doká-
že reagovať na nepredvídané potreby.

EÚ si peniaze na účely financova-
nia obnovy požičia na trhoch za vý-
hodnejšie náklady než mnohé členské 
štáty a tieto prostriedky prerozdelí.

Jasný plán nových vlastných zdrojov, 
ktoré prispejú k splateniu pôžičky. Ko-
misia sa zaviazala, že do júna 2021 pred-
loží návrhy mechanizmu kompenzácie 
uhlíka na hraniciach a digitálnej dane, 
ktoré by sa mali zaviesť najneskôr do 1. 
januára 2023. Komisia zároveň na jar 2021 
preskúma systém EÚ na obchodovanie 
s emisiami vrátane jeho možného roz-
šírenia na leteckú a námornú dopravu.

Osobitný mechanizmus na ochra-
nu rozpočtu pred porušovaním zá-
sad právneho štátu, ktorý nebude 
mať negatívny vplyv na konečných 
prijímateľov finančných prostriedkov 
EÚ v dotknutých členských štátoch.

výzvy. Podpísané nariadenie o dlhodobom 
rozpočte a medziinštitucionálna dohoda sa 
teraz musia formálne prijať v Európskom 
parlamente a Rade.  Súbežne s tým musí 
pokračovať práca na konečnom prijatí všet-
kých ostatných prvkov balíka, napríklad od-
vetvových právnych predpisov a rozhodnu-
tia o vlastných zdrojoch. Komisia je naďalej 
plne odhodlaná zapájať sa do tohto procesu.

Hlavné prvky kompromisu:
Viac ako 50 % na podporu moder-

nizácie formou politík, ktoré sa budú 
týkať výskumu a inovácií, a to pro-
stredníctvom programu Horizont Eu-
rópa, Fondu na spravodlivú transfor-
máciu a programu Digitálna Európa;  
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, programu rescEU a nového 
zdravotníckeho programu EU4Health.

Tradičné politiky, ako napríklad politika 
súdržnosti a spoločná poľnohospodárska 
politika, budú aj naďalej dostávať značnú 
finančnú podporu na zaistenie stability v 
krízových časoch a na ich modernizáciu.

30 % finančných prostriedkov EÚ sa 

prácu rovnako odmenené. V priemere 
zarábajú 86 centov za každé euro, ktoré 
v Európe zarobí muž. Ženy tak pracujú o 
51 dní viac, aby zarábali rovnako ako ich 
mužskí kolegovia. Pri súčasnom tempe 
by dosiahnutie rovnosti trvalo desaťro-
čia, či dokonca storočia. Komisia je preto 
odhodlaná konať a znížiť rozdiel v od-
meňovaní na nulu. Preto začiatkom roka 
predstavila stratégiu rodovej rovnosti a v 
nadchádzajúcich týždňoch navrhne za-
vedenie záväzných opatrení týkajú-
cich sa transparentnosti odmeňovania.
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KOMISIA POSILŇUJE POSTAVENIE SPOTREBITEĽOV, ABY SA 
STALI HYBNOU SILOU ZELENEJ A DIGITÁLNEJ TRANSFORMÁCIE

Európska komisia spustila nový program 
pre spotrebiteľov s cieľom posilniť po-
stavenie európskych spotrebiteľov, aby 
mohli zohrávať aktívnu úlohu pri zelenej 
a digitálnej transformácii. Takisto sa za-
oberá tým, ako zvýšiť ochranu a odolnosť 
spotrebiteľov počas a po pandémii CO-
VID-19, ktorá so sebou priniesla mnohé 
výzvy ovplyvňujúce každodenný život 
spotrebiteľov. Program stanovuje priority 
a hlavné opatrenia, ktoré majú byť prijaté 
v nasledujúcich piatich rokoch na európ-
skej aj vnútroštátnej úrovni. Patrí sem aj 
nový právny návrh o poskytovaní lepších 
informácií spotrebiteľom o udržateľnosti, 
prispôsobenie existujúcich právnych pred-

PROGRAM LIFE: VYŠE 280 MILIÓNOV EUR NA PROJEKTY 
V OBLASTI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, PRÍRODY A KLÍMY

pisov digitálnej transformácii, a aj akčný 
plán pre spoluprácu s Čínou na zvýšenie 
bezpečnosti výrobkov predávaných online.

Vízia spotrebiteľskej politiky EÚ od 
roku 2020 do roku 2025 zameranej 
na päť kľúčových prioritných oblastí:

1. Zelená transformácia – zabezpečiť, 
aby boli udržateľné výrobky dostup-
né spotrebiteľom na trhu EÚ a aby 
spotrebitelia mali lepšie informá-
cie a tým mohli robiť informované 
rozhodnutia. Komisia bude takisto 
podporovať opravy a podporovať 
udržateľnejšie a „obehové“ výrobky.

2. Digitálna transformácia – riešiť 
online obchodné praktiky, ktoré ne-
rešpektujú právo spotrebiteľov na 
informovanú voľbu, zneužívajú ich 
zaujatosť alebo narúšajú ich rozho-
dovacie procesy, ako sú napríklad 
nekalé praktiky a skrytá reklama.

3. Účinné presadzovanie práv spot-
rebiteľov – za presadzovanie práv 
spotrebiteľov zodpovedajú členské 
štáty, Komisia má v tejto oblas-
ti koordinačnú a podpornú úlohu. 

Komisia bude pomáhať členským 
štátom pri včasnom vykonávaní a 
presadzovaní spotrebiteľského prá-
va, a to aj pomocou siete spoluprá-
ce v oblasti ochrany spotrebiteľa.

4. Osobitné potreby určitých skupín 
spotrebiteľov – niektoré skupiny 
spotrebiteľov môžu byť v určitých 
situáciách osobitne zraniteľné a 
vyžadujú si osobitné záruky, na-
príklad deti, staršie osoby alebo 
osoby so zdravotným postihnutím. 
Komisia preskúma požiadavky na 
normy v prípade výrobkov starost-
livosti o deti a bude podporovať 
aj iniciatívy poskytujúce miestne 
poradenstvo o získavaní prístupu 
k informáciám – online aj offline.

5. Medzinárodná spolupráca – v globa-
lizovanom svete, v ktorom sa online 
nákupy uskutočňujú cezhranične, sa 
spolupráca s medzinárodnými part-
nermi stáva kľúčovým faktorom. 
Komisia v roku 2021 vypracuje akč-
ný plán s Čínou na zvýšenie bezpeč-
nosti výrobkov predávaných online.

Európska komisia schválila investičný 
balík vo výške viac ako 280 miliónov eur z 
rozpočtu EÚ na viac než 120 nových pro-
jektov programu LIFE. Podporené projekty 
pomôžu dosiahnuť ciele Európskej zelenej 
dohody napríklad aj tým, že podporia stra-
tégiu EÚ v oblasti biodiverzity a akčný plán 
pre obehové hospodárstvo, prispejú k ze-
lenej obnove po pandémii koronavírusu a 
pomôžu Európe stať sa klimaticky neutrál-
nym kontinentom do roku 2050. Mnohé z 
projektov majú cezhraničný charakter a 
spolupracujú na nich viaceré členské štáty.

Projekty boli vybrané spomedzi viac ako 
1 250 žiadostí predložených v rámci výzvy 
na predkladanie návrhov v rámci programu 
LIFE 2019, ktorá bola uverejnená v apríli 2019.

Slovenské projekty a cezhraničné pro-
jekty s účasťou Slovenska:

• Bezpečnejšia elektrická infraštruk-
túra pre vtáky  (LIFE DANUBE FREE 
SKY) Project summary

• Vytvorenie vhodných biotopov 
na oživenie klesajúcej populácie 
európskych zemných veveríc (LIFE 
SYSEL) Project summary

• Zachovanie rastlín a biotopov na 
Slovensku a v Maďarsku (LIFE ende-
mic PANALP) Project summary

• ·       Obehové hospodárstvo v ob-
lasti fluórovaných plynov (LIFE 3R) 
Project summary

• Klimaticky inteligentné obhospoda-
rovanie lesov pre strednú a východ-
nú európu Project summary

Čo je Program LIFE?

Je to finančný nástroj EÚ pre životné pro-
stredie a ochranu klímy. Existuje od roku 
1992, odkedy sa z jeho zdrojov financovalo 
vyše 5 500 projektov v EÚ i tretích kraji-
nách. V ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ na 
roky 2021 – 2027 Komisia navrhuje zvýšiť fi-
nancovanie programu LIFE o takmer 60 %.
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Aktivity ED Lučenec 

PODPORA VYUŽÍVANIA MODREJ ENERGIE 
PRE KLIMATICKY NEUTRÁLNU EURÓPU

V snahe pomôcť splniť cieľ EÚ, ktorým je 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050,  Európska komisia dnes predložila 
stratégiu EÚ pre modrú energiu. Navrhuje 
sa v nej, aby sa v Európe zvýšil výkon veter-
nej energie na mori zo súčasných 12 GW na 
aspoň 60 GW do roku 2030 a na 300 GW 
do roku 2050. Cieľom Komisie je doplniť ho 
do roku 2050 o 40 GW energie z oceánov 
a ďalšie nové technológie, ako sú napríklad 
plávajúce veterné a solárne parky. Toto na-
výšenie vychádza z obrovského potenciá-
lu všetkých európskych morských oblastí 
a z celosvetového vedúceho postavenia 
spoločností EÚ v tomto odvetví. Poskytne 
nové príležitosti pre priemysel, vytvorí ze-
lené pracovné miesta na celom kontinente 
a posilní celosvetové vedúce postavenie 
EÚ v oblasti technológií modrej energie. 
Zároveň zabezpečí ochranu nášho život-
ného prostredia, biodiverzity a rybárstva.

S cieľom zvýšiť výkon modrej energie 
bude Komisia podporovať cezhraničnú spo-
luprácu medzi členskými štátmi v oblasti 
dlhodobého plánovania a zavádzania. To si 
bude vyžadovať začlenenie cieľov v oblasti 
rozvoja modrej energie do národných ná-
morných priestorových plánov, ktoré majú 
pobrežné štáty predložiť Komisii do mar-
ca 2021. Komisia v kontexte revidovaného 
nariadenia o TEN-E takisto navrhne rámec 
dlhodobého plánovania sústav na mori, do 
ktorého budú zapojené regulačné orgány a 
členské štáty v každej morskej oblasti. Ko-
misia odhaduje, že na splnenie jej navrho-
vaných cieľov budú do roku 2050 potrebné 
investície vo výške takmer 800 miliárd EUR. 
Veterné parky na mori vyrábajú čistú elek-
trinu, ktorá konkuruje existujúcim fosílnym 
technológiám a niekedy je dokonca lacnej-
šia. Európske priemyselné odvetvia rýchlo 
vyvíjajú celú škálu ďalších technológií na 
využitie sily našich morí na výrobu ekolo-
gickej elektrickej energie. Či už ide o pláva-
júce veterné parky na mori, technológie za-
ložené na energii z oceánov, napríklad z vĺn 
a prílivu, plávajúce fotovoltické zariadenia 

ktorých je komerčná činnosť už pomerne 
rozvinutá. V týchto odvetviach už Európa 
získala neporovnateľné technologické, ve-
decké a priemyselné skúsenosti, pričom v 
celom dodávateľskom reťazci, od výroby až 
po zavádzanie, už existuje silná kapacita.

alebo o využívanie rias na výrobu biopalív, 
európske spoločnosti a laboratóriá stoja 
momentálne na čele. V stratégii pre modrú 
energiu sa stanovuje najvyššia ambícia za-
vádzania veterných turbín na mori (upev-
nených na dne aj plávajúcich), v prípade 

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/


Informačné centrum  Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia

00421/47/4331513 europedirect@lucenec.sk www.edlucenec.eu

VIII. ročník  November 2020 6

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Euró-
pe k výraznému zníženiu počtu pred-
časných úmrtí v poslednom desaťročí. 
Z najnovších oficiálnych údajov Európskej 
environmentálnej agentúry (EEA) však 
vyplýva, že takmer všetci Európania stá-

le trpia znečistením ovzdušia, čo vedie 
približne k 400 000 predčasným úmrtiam 
na celom kontinente. Nová analýza EEA 
vychádza z najnovších oficiálnych údajov 
o kvalite ovzdušia z vyše 4 000 monitoro-
vacích staníc v celej Európe v roku 2018.

Podľa posúdenia EEA spôsobilo vystave-
nie jemným tuhým časticiam v roku 2018 
približne 417 000 predčasných úmrtí v 41 
európskych krajinách. Približne k 379 000 
z týchto úmrtí došlo v EÚ-28, zatiaľ čo 
54 000 predčasných úmrtí bolo pripiso-
vaných oxidu dusičitému (NO2) a 19 000 
predčasných úmrtí prízemnému ozónu 
(O3). (Tieto tri číselné údaje sú samo-
statné odhady a čísla by sa nemali sčítať, 
aby sa zabránilo dvojitému započítaniu). 

KOMISIA PREDSTAVUJE PLÁNY ENERGETICKÉHO SYSTÉMU 
BUDÚCNOSTI A ČISTÉHO VODÍKA

Zo správy vyplýva, že politiky EÚ, vnút-
roštátne a miestne politiky a znižovanie 
emisií v kľúčových odvetviach zlepšili kva-
litu ovzdušia v celej Európe. Od roku 2000 
emisie kľúčových látok znečisťujúcich 
ovzdušie z dopravy vrátane oxidov dusíka 
(NOx) výrazne poklesli napriek rastúcemu 
dopytu po mobilite a súvisiacemu zvýše-
niu emisií skleníkových plynov v tomto 
odvetví. Emisie znečisťujúcich látok z do-
dávok energie sa takisto výrazne znížili, 
zatiaľ čo pokrok v znižovaní emisií z budov 
a poľnohospodárstva bol pomalý. Vďaka 
lepšej kvalite ovzdušia predčasne zomrelo 
v roku 2018 približne o 60 000 menej ľudí 
v dôsledku znečistenia jemnými tuhý-
mi časticami v porovnaní s rokom 2009.

VÝRAZNÉ ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA V EURÓPE ZA POS-
LEDNÉ DESAŤROČIE, MENEJ ÚMRTÍ V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA

Ak sa má stať Európa do roku 2050 kli-
maticky neutrálnou, potrebuje transfor-
movať svoj energetický systém, ktorý dnes 
produkuje 75 % všetkých emisií skleníko-
vých plynov v EÚ. Prijaté stratégie EÚ pre 
integráciu energetického systému a vo-
dík, založené na dvoch paralelných cieľoch 
dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej 
ekonomiky, smerujú k vybudovaniu efek-
tívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho 
odvetvia energetiky. Obe stratégie prichá-
dzajú s novým investičným programom 
v oblasti čistej energie, ktorý je v súlade 
s balíkom Komisie na oživenie hospodár-
stva „NextGenerationEU“ a európskou ze-
lenou dohodou. Plánované investície majú 
potenciál podporiť oživenie ekonomiky po 

pandémii koronavírusu. Vďaka nim vznik-
nú v Európe nové pracovné miesta a po-
silní sa jej vedúce postavenie a konkuren-
cieschopnosť v strategických odvetviach, 
ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové.

Stratégia EÚ pre integráciu energetic-
kého systému vytvorí rámec prechodu na 
zelenú energiu. Jej súčasťou je zavedenie 
„obehovejšieho“ energetického systému 
s dôrazom na energetickú účinnosť a ma-
sívnejšia priama elektrifikácia koncových 
odvetví. Cieľom je aj podpora využívania 
čistých palív vrátane vodíka z obnoviteľ-
ných zdrojov a udržateľných biopalív a bio-
plynu v odvetviach náročných na elektrifiká-
ciu. V stratégii je stanovených 38 opatrení 
na vytvorenie integrovanejšieho energetic-
kého systému. Patrí k nim revízia existujú-
cich právnych predpisov, finančná podpora, 
výskum a zavádzanie nových technológií 
a digitálnych nástrojov, usmernenia pre 
členské štáty k fiškálnym opatreniam a tiež 
postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá, 
reforma správy trhu, plánovanie infraštruk-
túry a lepšie informovanie spotrebiteľov.

V integrovanom energetickom systéme 

môže vodík podporovať dekarbonizáciu 
priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej 
dodávku do budov v celej Európe. Vodíková 
stratégia EÚ rieši, ako tento potenciál vy-
užiť v praxi pomocou investícií, regulácie, 
tvorby trhu a výskumu a inovácií. Vodík je 
možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú 
vhodné na elektrifikáciu, a skladovať tak, 
aby sa vyvážili variabilné toky energie z 
obnoviteľných zdrojov. S cieľom pomôcť 
pri plnení cieľov tejto stratégie dnes Ko-
misia v spolupráci s poprednými predsta-
viteľmi priemyslu, zástupcami občianskej 
spoločnosti, národnými a regionálnymi mi-
nistrami a Európskou investičnou bankou 
zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. 
Aliancia zriadi investičný portál pre rozširu-
júcu sa výrobu a podporí dopyt po čistom 
vodíku v EÚ. S cieľom zamerať podporu na 
najčistejšie dostupné technológie vypracu-
je Komisia spoločné normy, terminológiu 
a certifikáciu na základe životného cyklu 
uhlíkových emisií, ktoré budú vychádzať z 
existujúcich právnych predpisov v oblasti 
klímy a energetiky a budú v súlade s taxo-
nómiou EÚ v oblasti udržateľných investícií.

KOMISIA PREDSTAVUJE PLÁNY ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUDÚCNOSTI A
ČISTÉHO VODÍKA

Ak sa má stať Európa do roku 2050 klimaticky neutrálnou,
potrebuje  transformovať  svoj  energetický  systém,  ktorý
dnes produkuje 75 % všetkých emisií skleníkových plynov
v  EÚ.  Prijaté  stratégie  EÚ  pre  integráciu  energetického
systému  a  vodík,  založené  na  dvoch  paralelných  cieľoch
dosiahnutia čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú
k vybudovaniu efektívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho
odvetvia  energetiky.  Obe  stratégie  prichádzajú  s  novým
investičným programom v oblasti čistej energie, ktorý je v
súlade  s  balíkom  Komisie  na  oživenie
hospodárstva „NextGenerationEU“ a európskou  zelenou
dohodou.  Plánované  investície  majú  potenciál  podporiť
oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu. Vďaka nim vzniknú v Európe nové pracovné
miesta a posilní sa jej vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v strategických odvetviach,
ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové.
Stratégia  EÚ  pre  integráciu  energetického  systému vytvorí  rámec  prechodu  na  zelenú
energiu.  Jej  súčasťou  je  zavedenie  „obehovejšieho“  energetického  systému  s dôrazom na
energetickú účinnosť a masívnejšia priama elektrifikácia koncových odvetví.  Cieľom je aj
podpora  využívania  čistých  palív  vrátane  vodíka  z obnoviteľných  zdrojov  a udržateľných
biopalív a bioplynu v odvetviach náročných na elektrifikáciu. V stratégii je stanovených 38
opatrení  na  vytvorenie  integrovanejšieho  energetického  systému.  Patrí  k  nim  revízia
existujúcich právnych predpisov, finančná podpora, výskum a zavádzanie nových technológií
a digitálnych nástrojov, usmernenia pre členské štáty k fiškálnym opatreniam a tiež postupné
zrušenie  dotácií  na fosílne  palivá,  reforma správy trhu,  plánovanie  infraštruktúry a  lepšie
informovanie spotrebiteľov.
V integrovanom energetickom systéme môže vodík podporovať dekarbonizáciu priemyslu,
dopravy,  výroby  elektriny  a  jej  dodávku  do  budov  v  celej  Európe. Vodíková  stratégia
EÚ rieši,  ako tento  potenciál  využiť  v  praxi  pomocou  investícií,  regulácie,  tvorby trhu  a
výskumu  a  inovácií.  Vodík  je  možné  použiť  v  odvetviach,  ktoré  nie  sú  vhodné  na
elektrifikáciu,  a  skladovať  tak,  aby  sa  vyvážili  variabilné  toky  energie  z  obnoviteľných
zdrojov.  S  cieľom pomôcť  pri  plnení  cieľov  tejto  stratégie  dnes  Komisia  v  spolupráci  s
poprednými  predstaviteľmi  priemyslu,  zástupcami  občianskej  spoločnosti,  národnými  a
regionálnymi ministrami a Európskou investičnou bankou zakladá Európsku alianciu pre čistý
vodík. Aliancia zriadi investičný portál pre rozširujúcu sa výrobu a podporí dopyt po čistom
vodíku  v  EÚ.  S  cieľom zamerať  podporu  na  najčistejšie  dostupné  technológie  vypracuje
Komisia spoločné normy, terminológiu a certifikáciu na základe životného cyklu uhlíkových
emisií, ktoré budú vychádzať z existujúcich právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky a
budú v súlade s taxonómiou EÚ v oblasti udržateľných investícií.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en


Informačné centrum  Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1, 984 01 Lučenec, Slovakia

00421/47/4331513 europedirect@lucenec.sk www.edlucenec.eu

VIII. ročník  November 2020 7

SÚŤAŽE V EÚ 
PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE O CENU 
KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ 2021

EK PODPÍŠE ŠIESTY KONTRAKT NA ZAISTENIE 
VAKCÍN PROTI OCHORENIU COVID-19

Predsedníčka Európskej komisie Ursu-
la von der Leyenová informovala, že Ko-
misia podpíše v poradí už šiesty kontrakt 
na nákup vakcín proti ochoreniu Covid-19. 
Tentokrát ide o nákup 160 miliónov dávok 
vakcíny od amerického farmaceutické-
ho koncernu Moderna. Zmluva tak rozšíri 
portfólio vakcín, vrátane už podpísaných 
zmlúv so spoločnosťami BioNTech-Pfi-
zer, AstraZeneca, Sanofi-GSK a Janssen 
Pharmaceutica NV a ukončených príprav-
ných rozhovorov so spoločnosťami Cure-
Vac. Toto diverzifikované portfólio vakcín 
zabezpečí, že Európa bude dobre pripra-
vená na očkovanie, keď sa preukáže, že 
vakcíny sú bezpečné a účinné. Komisia 
financuje časť počiatočných nákladov vý-
robcov vakcín formou dohôd o predbež-

nom nákupe a za to získa právo na nákup 
stanoveného počtu dávok v konkrétnom 
časovom rámci. Poskytnuté finančné pro-
striedky sa považujú za preddavok za vak-

Nový ročník súťaže o Cenu Karola Veľkého 
pre mládež je tu! Máte 16-30 rokov a podie-
ľate sa na projekte s európskou dimenziou? 

Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola 
Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na 
ďalšie rozvíjanie vašich aktivít. Termín na 
podanie prihlášky je 1. februára 2021.

Všetky pravidlá súťaže sú na: https://
www.europarl.europa.eu/news/sk/he-
adlines/eu-affairs/20201112STO91447/
prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-ka-
r o l a - v e l k e h o - p r e - m l a d e z - 2 0 2 1  

cíny, ktoré členské štáty nakúpia. Európska 
komisia sa zaviazala, že zabezpečí, aby 
vakcínu dostali všetci, ktorí ju potrebujú, 
a to nielen doma, ale kdekoľvek na svete.

Spolufinancované 
z rozpočtu EÚ

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
https://www.facebook.com/Europe-Direct-Lu%C4%8Denec-412631688793498/?ref=nf&hc_ref=ARSWmvIMKVNyZHivoalpMoLbPYYcvB_pzf1bFwI9jtyLl80iRD3GTU1GBDg0dYCA-lE
https://www.instagram.com/europedirectlucenec/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_1494
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20201112STO91447/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2021

