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ZIMNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Slovensko by malo dosiahnuť v 2019 spolu s Írskom druhý najvyšší rast HDP

V roku 2019 bude európske hospodárstvo podľa prognózy rásť už siedmy rok po sebe, pričom 
rast sa očakáva v každom členskom štáte. V porovnaní s vysokými mierami rastu z posledných 
rokov sa očakáva celkové zmiernenie tempa, s výhľadom sa navyše spája veľká neistota.
Hospodárska činnosť v druhej polovici minulého roka naďalej klesala, keďže rast svetového obchodu sa 
spomaľoval, dôveru pohltila neistota a výstupy niektorých členských štátov boli negatívne ovplyvnené 
dočasnými faktormi, napríklad prerušeniami automobilovej výroby, sociálnym napätím a neistotou 

E l e k t r o n i c k ý  m e s a č n í k  c e n t r a  E u r o p e  D i r e c t  P o p r a d  |   F e b r u á r   2 0 1 9



Eurospravodaj, Február 2019

2

v oblasti fiškálnej politiky. Z 
týchto dôvodov sme v roku 2018 
zrejme zaznamenali spomalenie 
rastu hrubého domáceho 
produktu (HDP) v eurozóne 
aj v EÚ na 1,9  %, a to z úrovne 
2,4  % v roku 2017. Dynamika 
hospodárstva zo začiatku tohto 
roka sa utlmila, ale základy 
sú stále zdravé. Hospodársky 
rast bude pokračovať, i keď v 
miernejšom tempe. Európske 
hospodárstvo by malo naďalej 
ťažiť zo zlepšenia podmienok 

2019, 1,7 % v roku 2020). Smerom 
nadol sa upravuje aj prognóza 
rastu HDP EÚ, a to na úroveň 
1,5  % v roku 2019 a 1,7  % v roku 
2020 ( jesenná prognóza: 1,9  % 
v roku 2019, 1,8  % v roku 2020). 
Pokiaľ ide o väčšie členské 
štáty, údaje o raste v roku 2019 
sa výrazne upravovali smerom 
nadol pre Nemecko, Taliansko 
a Holandsko. Mnoho členských 
štátov naďalej ťahá silný domáci 
dopyt, podporovaný aj fondmi EÚ.
Inflácia v eurozóne sa ku koncu 
roka 2018 znížila v dôsledku 
prudkého poklesu cien energií 
a nižšej inflácie cien potravín. 
Celková inflácia podľa HICP 
dosiahla v roku 2018 priemernú 
hodnotu 1,7 %, čo je nárast oproti 
1,5 % v roku 2017. Keďže v tomto a 
budúcom roku sa predpokladajú 
nižšie ceny ropy, ako sme 
očakávali na jeseň, inflácia v 
eurozóne sa podľa prognóz v 
roku 2019 mierne zníži na 1,4  % 
a v roku 2020 sa mierne zvýši 
na 1,5 %. Inflácia v EÚ by v tomto  
roku mala dosiahnuť v 

priemere 1,6  % a v roku 2020 
by sa mala zvýšiť na 1,8  %.
Slovensko by malo dosiahnuť 
v 2019 spolu s Írskom druhý 
najvyšší rast HDP na úrovni 4,1%, 
čo je rovnako ako predpokladala 
prognóza z jesene 2018. V 2020 
by mal rast mierne klesnúť na 
3,5%.  Napriek globálnej neistote 
v obchodných vzťahoch, vývozy 
budú kvôli rastúcemu objemu 
automobilovej produkcie 
výrazným prispievateľom k 
hospodárskemu rastu. Klesajúca 
nezamestnanosť a rastúce 
mzdy ťahajú hore aj infláciu 
a to na 2,5% v rokoch 2018 a  
2019, ktorá je tak treťou  
najvyššou v eurozóne (po 
Estónsku a Lotyšsku). V 2020 
by mala inflácia mierne klesnúť  
na 2,4, bola by však najvyššou 
v rámci krajín eurozóny.

na trhu práce, priaznivých 
podmienok financovania a  
mierne expanzívnej fiškálnej 
politiky. HDP eurozóny sa podľa 
súčasnej prognózy zvýši o 1,3  % 
v roku 2019 a o 1,6 % v roku 2020 
( jesenná prognóza: 1,9  % v roku 

BOJ PROTI NEZÁKONNÝM NENÁVISTNÝM PREJAVOM NA INTERNETE

Kódex správania EÚ prináša výsledky

Zo štvrtého hodnotenia kódexu 
správania EÚ vyplýva, že táto 
iniciatíva Komisie je úspešná. 
Dnes   IT spoločnosti   posúdia   
89  % označeného obsahu 
do 24 hodín a 72  % obsahu 
považovaného za nenávistný 
prejav, sa odstráni. To je 
významný pokrok v porovnaní 
s rokom 2016, keď sa kódex 
prijal – vtedy bolo posúdených 
40  % označeného obsahu a k 
odstráneniu došlo v prípade 
28 % označeného obsahu.
Hodnotiaca správa potvrdzuje, 
že spoločnosti z oblasti 

informačných technológií 
rýchlo reagujú na obsah s 
rasistickými a xenofóbnymi 
nenávistnými prejavmi, 
ktorý im bol oznámený. Je 
však nutné, aby dosiahli 
zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú 
väzbu, ktorú poskytujú 
používateľom nahlasujúcim 
obsah, ako aj vyššiu 
transparentnosť, pokiaľ ide o 
oznámenia a odstraňovanie.
Spoločnosti odstraňujú 
nezákonný obsah čoraz 
rýchlejšie, čo však nevedie k 
nadmernému odstraňovaniu: 

podiel odstráneného obsahu 
naznačuje, že spoločnosti 
naďalej dodržiavajú 
slobodu prejavu. Okrem 
toho sa vďaka kódexu 
vytvorili partnerstvá medzi 
organizáciami občianskej 
spoločnosti a  platformami 
z oblasti IT zamerané na 
zvyšovanie informovanosti 
a vzdelávacie činnosti.
V roku 2018 sa ku tomuto 
kódexu rozhodli pripojiť 
štyri nové spoločnosti: 
Google+, Instagram, 
Snapchat a Dailymotion.
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Európska komisia v reakcii na 
zvyšujúce sa riziko, že Spojené 
kráľovstvo 30. marca tohto 
roku opustí Európsku úniu bez 
dohody (tzv. scenár bez dohody),   
prijala návrh na zmiernenie  
významného vplyvu, ktorý 
by takýto scenár mal na 
železničnú dopravu a prepojenie 
medzi Európskou úniou 
a Spojeným kráľovstvom. 
Predmetný návrh zabezpečí  
platnosť bezpečnostných povolení 
pre určité časti železničnej 
infraštruktúry na striktne 
obmedzené obdobie 3 mesiacov, 
aby sa umožnilo zavedenie 
dlhodobých riešení v súlade s 

právnymi predpismi Európskej 
únie. Tento návrh sa týka najmä  
tunela pod Lamanšským  
prielivom a bude podmienený 
tým, že Spojené kráľovstvo 
si zachová bezpečnostné 
normy, ktoré sú totožné s 
požiadavkami EÚ. Tým sa 
zabezpečí ochrana cestujúcich v 
železničnej doprave, bezpečnosť 
občanov a zabráni sa veľkým 
prerušeniam cezhraničných 
železničných operácií po 
vystúpení Spojeného kráľovstva 
z EÚ. Komisia spúšťa i kampaň 
zameranú na pripravenosť 
podnikov z EÚ v oblasti ciel a 
nepriamych daní, ako je DPH.

PRIPRAVENOSŤ NA BREXIT

Európska komisia prijala krízové opatrenie (brexit bez dohody) v 
oblasti železničnej bezpečnosti a prepojenosti

Študenti Gymnázia H. Škultétyho vo Veľkom 
Krtíši privítali 14.  februára o  10.30 hod. členku 
Európskeho hospodárskeho a  sociálneho 
výboru (EHSV) Martinu Širhalovú, aby im 
pomohla s  prípravou na 10. ročník podujatia 
Vaša Európa, váš názor: Hlasujte za budúcnosť! 
#YEYSturns10: Vote for the future!, t. j. plenárne 
zhromaždenie mládeže (21.- 22.3.2019,  Brusel).
Gymnázium H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši 
je jednou z  33 škôl z  celej Európy, ktorých 
študenti diskutovali o  svojich názoroch, 
nádejach a  očakávaniach týkajúcich sa 
blížiacich sa európskych volieb. Predostreli 
3 návrhy odrážajúce hlavné priority tejto 
generácie, na ktoré by sa mal Európsky 
parlament zamerať. EHSV zabezpečí, aby sa 
tieto podnety dostali až k  zákonodarcom.
V elektronickom žrebovaní bolo 
29.  novembra v  Bruseli vybraných 33 
škôl, ktoré sa na podujatí  mali zúčastniť. 

VOĽBY DO EP 2019

Podujatie Vaša Európa, váš názor!
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SME BLIŽŠIE K ZRIADENIU EURÓPSKEHO ORGÁNU PRÁCE

Komisia by chcela docieliť, aby bol tento orgán zriadený a začal svoju činnosť v roku 2019.

Európsky parlament a Rada 
(členské štáty) dospeli k 
predbežnej dohode o návrhu 
Komisie zriadiť Európsky orgán 
práce (ELA). Tento nový orgán 
EÚ bude podporovať mobilitu 
pracovnej sily v rámci EÚ za 
spravodlivých podmienok. 
Predbežná dohoda bude 
predložená na schválenie 
Výboru stálych predstaviteľov 
(Coreper), ktorý funguje v rámci 
Rady. Keď ju stáli predstavitelia 
členských štátov potvrdia, bude 
predmetom záverečného 
hlasovania na plenárnom 
zasadnutí EP. Európsky orgán 
práce bude mať podobu novej 
agentúry EÚ a po konečnom 
prijatí základného nariadenia  

DO EUROVOLIEB ZOSTÁVA UŽ LEN 100 DNÍ

V  5 krajinách EÚ sú voľby povinné

Slováci si už o 100 dní - v sobotu 25. mája- zvolia v eurovoľbách 
svojich 14 zástupcov do Európskeho parlamentu. Pre 
Slovensko to budú už 4. eurovoľby od nášho vstupu do EÚ. 
Priame voľby sa budú v Únii konať v dňoch 23. - 26. mája 2019.
Konkrétne čísla a známe fakty o eurovoľbách:
- v 5 krajinách EÚ sú voľby povinné – Belgicko, 
Bulharsko, Cyprus, Grécko a Luxembursko
- počet poslancov nového europarlamentu 
sa v prípade brexitu zníži zo 751 na 705
- najviac zástupcov v europarlamente bude mať Nemecko 
(96), po ňom Francúzsko (79) a Taliansko (76), najmenej   
po 6 mandátov, bude mať Malta, Luxembursko a Cyprus 
- občania 4 krajín, vrátane Slovenska, nemôžu voliť svojich 
zástupcov zo zahraničia, rovnako to majú aj Česi, Íri a Malťania

činnosť začne v roku 2019 a  
stane sa plne funkčným v roku  
2023. Konkrétnymi úlohami 
Európskeho orgánu práce budú:
- podpora členským štátom 
EÚ pri uľahčovaní prístupu  
jednotlivcov a zamestnávateľov 
k informáciám o ich právach a 
povinnostiach v oblasti mobility 
pracovnej sily a koordinácie 
sociálneho zabezpečenia, ako aj 
prístupu k relevantným službám;

- podporovanie operačnej 
spolupráce medzi jednotlivými 
vnútroštátnymi orgánmi pri 
cezhraničnom presadzovaní 
príslušných právnych 
predpisov Únie vrátane 
podpory spoločných inšpekcií;
- poskytovanie mediácie 
a sprostredkovanie riešení 
v prípade sporov medzi 
vnútroštátnymi orgánmi.
Orgán bude poskytovať občanom 
a podnikom informácie o 
možnostiach zamestnania, 
stáží, schém mobility, náboru 
a odbornej prípravy, ako aj 
poradenstvo týkajúce sa práv a 
povinností súvisiacich so životom, 
s prácou a/alebo pôsobením 
v inom členskom štáte EÚ.


