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Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových 
poplatkov 15. júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách v EÚ a 
v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Používanie mobilných dát sa v porovnaní 
s úrovňami pred júnom 2017 zvýšilo v priemere päťkrát. Počet telefonátov uskutočnený 
cestovateľmi sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zhruba zdvojnásobil.
Všetky členské štáty zaznamenali veľký nárast roamingovej spotreby, ale zvýšenie bolo obzvlášť 
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významné v Bulharsku, 
Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku 
a Španielsku, kde používatelia 
volali alebo prijímali hovory 
trikrát viac v porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím. 
Pokiaľ ide o používanie 
mobilných dát, najaktívnejší 
boli používatelia z Bulharska, 
Česka, Chorvátska, Lotyšska, 
Poľska a Španielska, ich spotreba 
dát stúpla desaťnásobne alebo  
viac. Trend smerom  
zvýšenému dopytu po zrušení 

SPOLUPRÁCA NA VÝVOJI EURÓPSKEJ UMELEJ INTELIGENCIE

Európska komisia v rámci svojej 
stratégie týkajúcej sa umelej 
inteligencie (z apríla 2018) 
predstavila koordinovaný plán, 
ktorý vypracovala s členskými 
štátmi na podporu rozvoja a 
využívania umelej inteligencie v 
Európe. Plán obsahuje spoločné 
opatrenia v záujme užšej a 
účinnejšej spolupráce medzi 
členskými štátmi, Nórskom, 
Švajčiarskom a Komisiou v 4 
kľúčových oblastiach: zvýšenie 
investícií, sprístupnenie väčšieho 
objemu údajov, podpora 
talentov a zabezpečenie dôvery. 
Ako prioritné boli označené 
oblasti verejného záujmu, ako 
je  zdravotná starostlivosť, 
doprava a mobilita, bezpečnosť a
energetika. Učastníci sa 
dohodli na týchto bodoch:
1. Maximalizácia investícií 
vďaka partnerstvám
Príklady spoločných akcií:
- Národné stratégie v oblasti 
umelej inteligencie (do polovice 
roka 2019 by všetky členské 
štáty mali mať zavedené vlastné 
stratégie s investičnými úrovňami 
a vykonávacie opatrenia).

- Nové európske verejno-
súkromné partnerstvo v oblasti 
umelej inteligencie (podpora 
spolupráce medzi akademickou 
obcou a priemyslom v 
Európe a vymedzenie 
spoločného strategického 
výskumného programu v 
oblasti umelej inteligencie).
- Nový fond na rozširovanie 
podnikov zameraných na umelú 
inteligenciu  (Komisia podporí 
začínajúce podniky a inovátorov 
v oblasti umelej inteligencie 
a technológie blockchain)
-  Rozvoj a spájanie špičkových 
centier pre umelú inteligenciu 
2. Tvorba európskych 
dátových priestorov
- Komisia spolu s európskymi 
krajinami vytvorí spoločné 

Členské štáty a Komisia budú spolupracovať na vývoji umelej inteligencie

roamingových poplatkoch je 
jednoznačný. Podľa nedávneho 
prieskumu Eurobarometra 
nastala zmena návykov, 
napríklad 34  % cestujúcich 
spokojne využíva v roamingu 
internet tak často ako doma, 
zatiaľ čo pred júnom 2017 ich 
bolo iba 15  %. Naopak podiel 
tých, ktorí nikdy nepoužívajú 
svoje mobilné dáta v zahraničí, 
klesol na 19  % v porovnaní 
so 42  % pred skončením 
roamingových poplatkov.

európske dátové priestory, aby 
cezhraničná výmena údajov bola 
bezproblémová a zároveň v súlade 
s nariadením o ochrane údajov.
3. Podpora talentov, zručností 
a celoživotného vzdelávania
- Podpora najmä pokročilých  
študijných programov v 
oblasti umelej inteligencie, 
rozvoj digitálnych zručností a 
celoživotného vzdelávania v 
rámci celej spoločnosti  (Stratégia 
pre umelú inteligenciu).
4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej 
umelej inteligencie 
- Európska expertná skupina 
odborníkov  zastupujúca 
akademickú obec, podniky a 
občiansku spoločnosť pracuje na 
etických usmerneniach pre vývoj 
a používanie umelej inteligencie. 
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LACNEJŠIE CEZHRANIČNÉ PLATBY V EURÁCH V EÚ

Európsky parlament a Rada 
dosiahli politickú dohodu o návrhu 
Komisie, podľa ktorého budú 
cezhraničné platby realizované 
v eurách lacnejšie v celej EÚ. 
Dohodnuté pravidlá prinesú aj 
úplnú transparentnosť, pokiaľ ide 
o menový prepočet v prípade, 
že spotrebitelia platia kartou.
Cezhraničné platby v eurách z 
členských štátov mimo eurozóny 
mohli doposiaľ v niektorých 

krajinách dosahovať až 20 EUR, 
zatiaľ čo rovnocenné cezhraničné 
platby z členských krajín 
eurozóny sú veľmi lacné alebo 
dokonca bezplatné. Dohodnuté 
pravidlá umožnia spotrebiteľom 
a podnikom mimo eurozóny 
v plnej miere využívať výhody 
 jednotného trhu a efektívnu 
infraštruktúru pre platby v 
eurách. Všetky platby v eurách 
mimo eurozóny (v rámci EÚ) 

Jednotná mena euro má 
strategický význam a je potrebné 
zabezpečiť, aby mohla zohrávať 
na medzinárodnej scéne 
plnohodnotnú úlohu. Globálnu 
úlohu eura treba rozvíjať tak, 
aby plne odrážalo politickú, 
hospodársku a  finančnú 
váhu eurozóny, opierajúc sa 
o  nadchádzajúce rozhodnutia 
o posilnení hospodárskej 
a menovej únie v Európe, 
dobudovaní bankovej únie a 
rozvoji únie kapitálových trhov.

Dohoda o lacnejších cezhraničných platbách a spravodlivejších poplatkoch za menový prepočet

Európska komisia vo svojom 
oznámení zo dňa 5. 12. 2018 
predostiera výhody, ktoré 
z takejto silnejšej medzinárodnej 
úlohy eura plynú pre Európsku 
úniu a medzinárodný finančný 

ČISTÁ ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV

Európsky parlament, Rada EÚ 
a Komisia dosiahli predbežnú 
dohodu o nových pravidlách 
pre zlepšenie fungovania trhu 
s elektrinou v EÚ. „ Ide o veľký 
krok k  dokončeniu Energetickej 
únie. Dohodou na nových 
pravidlách pre trh s  elektrinou 
totiž kompletizujeme mozaiku 
legislatívneho balíka s  názvom 
Čistá energia pre všetkých 
Európanov. V  praxi to znamená 

najmodernejší systém výroby, 
distribúcie a  obchodovania 
s  elektrinou vrátane lepšej 
integrácie obnoviteľných zdrojov 
energie a  silnejších práv pre 
spotrebiteľov. Tí by to mali 
eventuálne pocítiť v  lepších 
službách aj cenách.” uviedol 
v tejto súvislosti slovenský 
eurokomisár a podpredseda 
Európskej komisie pre 
Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

budú odteraz oceňované 
rovnako ako domáce platby v 
miestnej oficiálnej mene. Za 
cezhraničné platby v eurách sa 
budú platiť veľmi nízke alebo 
dokonca nulové poplatky.
Všetci spotrebitelia v EÚ budú 
môcť porovnávať poplatky za 
menový prepočet pri platení 
platobnou kartou v inej mene EÚ. 
Spotrebitelia budú informovaní aj 
o poplatkoch za menový prepočet. 

POSILNENIE GLOBÁLNEJ ÚLOHY EURA

Komisia navrhuje, ako ešte väčšmi posilniť globálnu úlohu eura

systém, a navrhuje iniciatívy, 
ktorými sa to dosiahne. Komisia 
spustí aj celý rad cielených 
konzultácií so zainteresovanými 
stranami, o výsledkoch ktorých 
bude informovať v lete 2019.
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DOHODA O NOVÝCH PRAVIDLÁCH ZNIŽOVANIA ODPADU V MORIACH

Vychádza z návrhu o jednorazových plastoch

Európsky parlament a Rada 
Europskej únie dosiahli 
predbežnú politickú dohodu o 
nových opatreniach navrhnutých 
Európskou komisiou na 
riešenie problému morského  
odpadu, ktoré sú zamerané na 
10 najčastejšie sa vyskytujúcich 
plastových výrobkov na našich 
plážach, ako aj na odhodený 
rybársky výstroj. Dohoda  
vychádza z návrhu o  
jednorazových plastoch, ktorý 
Európska komisia predložila v  
máji tohto roka ako súčasť 

prvej komplexnej globálnej 
stratégie pre plasty.  
Nové pravidlá prispievajú 
k širšiemu úsiliu premeniť 
hospodárstvo Európy na 
udržateľnejšie a obehové (Akčný 
plán pre obehové hospodárstvo). 
Vďaka nim sa z európskych 
podnikov a spotrebiteľov 
stanú poprední producenti 
a používatelia udržateľných 
alternatívnych metód na svete 
bez ďalšieho odpadu v moriach 
a oceánoch, čo pomôže riešiť 
problémy celosvetového dosahu. 

Na deň svätého Mikuláša, menej ako 
dva týždne pred Vianocami, predstavila 
komisárka Jourová výsledky testovania 
hračiek a  vianočných svetielok. Vyplýva 
z neho, že takmer 90  % hračiek 
testovaných v EÚ nepredstavuje 
chemické riziká a  80  % vianočných 
svetielok spĺňa bezpečnostné normy. 
Prostredníctvom systému včasného 
varovania si orgány v  celej EÚ denne 
vymieňajú upozornenia, aby zabezpečili, 
že výrobky predávané v EÚ zodpovedajú 
príslušným bezpečnostným predpisom 
a nepredstavujú riziká pre spotrebiteľov. 
Komisárka tiež pripomenula, že mnohí 
spotrebitelia na seba berú vysoké 
riziko v  podobe pôžičiek, ktoré sa im 
môžu zdať výhodné a  pripomenula 
im ich práva v  týchto situáciách.

BEZPEČNÉ VÝROBKY POD STROMČEKOM
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