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V EÚ AJ NA SLOVENSKU 
Mena euro oslávila v tomto roku 

svoje 20. narodeniny

PRVÉ DNI NOVEJ EURÓPSKEJ KOMISIE A URSULY VON DER LEYENOVEJ

Začiatok konferencie OSN o zmene klímy v Madride - COP25

Dňa 1. decembra sa nová Európska komisia pod vedením Ursuly von der Leyenovej ujala úradu. Na 
tento deň pripadla aj oslava 10. výročia Lisabonskej zmluvy. Prvý pracovný deň v  úrade vystúpila 
Ursula von der Leyenová na konferencii OSN o  zmene klímy v  Madride (COP25). V jej prejave vyhlásila, 
že už o  10 dní Komisia predstaví Európsky ekologický dohovor a  opäť potvrdila, že prechod na 
klimaticky neutrálne európske hospodárstvo do roku 2050 je jednou z priorít novej Komisie. Európska 
komisia bola prítomná počas celého trvania medzinárodnej konferencie v  Madride, ktorá prebiehala 
od 2. do 13. decembra 2019. Na konferencii sa okrem predsedníčky von der Leyenovej zúčastnil aj 
výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsky ekologický dohovor Frans Timmermans.

Plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie 
hospodárstvo EÚ
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niektoré z  najvýznamnejších 
trendov transformácie našich 
systémov zdravotníctva:
- jednou z  najväčších hrozieb v 
oblasti verejného zdravia v  celej 
Európe je váhavosť v  očkovaní. 
Možným riešením je zlepšenie 
informovanosti v  oblasti zdravia, 
boj proti dezinformáciám 
a  aktívne zapojenie 
zdravotníckych pracovníkov.
- digitálna transformácia 
podpory zdravia a  prevencie 
ochorení môže mať víťazov 
i  porazených. Ľudia, ktorí by 
z  mobilných zdravotníckych 
aplikácií a  ďalších podobných 
digitálnych nástrojov mali 
najväčší osoh, budú s najväčšou 
pravdepodobnosťou tými, ktorí 
k nim nebudú mať ľahký prístup.
- nedostatočná dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti je 
v EÚ stále bežnou realitou.
- veľký potenciál, pokiaľ ide o 

STAV ZDRAVIA V EÚ A NA SLOVENSKU 2019

Len 1 % výdavkov na zdravotníctvo je pridelených na prevenciu v porovnaní  
s priemerom EÚ na úrovni 3 %.

Hlavné výsledky prieskumu o postojoch 
Európanov ku kvalite ovzdušia pre Slovensko 
a  EÚ: Väčšina respondentov si želá, aby EÚ 
navrhla ďalšie opatrenia -   viac ako polovica 
opýtaných Slovákov - 63% (EÚ 71 %) tvrdí, že EÚ 
by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie 
problémov spojených s kvalitou ovzdušia 
v Európe, a 24 % Slovákov by chcelo mať 
možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť 
(EÚ 38 %)
- Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov 
s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel 
slovenských respondentov (31  %) prísnejšie 
kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci 
priemyselných činností a činností súvisiacich 
s výrobou energií.

AKÝ VZDUCH DÝCHAME?

Nový prieskum Eurobarometra o kvalite 
ovzdušia

zvýšenie odolnosti systémov 
zdravotníctva, vykazujú inovácie 
týkajúce sa kombinácie zručností 
zdravotníckeho personálu.
- veľké možnosti, pokiaľ ide 
o  spoluprácu členských štátov 
pri zaisťovaní bezpečnej, účinnej 
a  dostupnej liečby, sa črtajú v 
oblasti životného cyklu liekov.
Zistenia pre Slovensko:
- Zdravotný stav slovenského 
obyvateľstva sa od roku 2000 
zlepšil. Stredná dĺžka života 
stúpla o 4 roky a v roku 2017 
dosiahla 77,3 roka, stále je to 
však takmer o 4 roky menej 
ako priemer EÚ. Ženy zvyčajne 
žijú o  7 rokov dlhšie než muži.
- Približne polovicu všetkých úmrtí 
na Slovensku možno pripísať 
rizikovým faktorom správania. 
Pre zdravie slovenských občanov 
predstavuje hrozbu dlhodobo 
vysoká spotreba tabaku a 
rastúce miery nadváhy a obezity.

Európska komisia uverejnila 
správy opisujúce profil systémov 
zdravotníctva v 30 krajinách. 
Zdravotné profily krajín sa 
vydávajú spolu so sprievodnou 
správou, ktorá poukazuje na 
niektoré z najvýznamnejších 
trendov transformácie systémov 
zdravotníctva a uvádza kľúčové 
závery vyplývajúce z profilov.
V sprievodnej správe sú uvedené 

Európska komisia 
predstavila  európsky ekologický 
dohovor  – plán, ako  dosiahnuť 
udržateľnejšie hospodárstvo 
EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a 
životného prostredia premieňa 
na príležitosti vo všetkých 
oblastiach politiky a umožňuje 
spravodlivú a  inkluzívnu 
transformáciu pre všetkých.
 
Predsedníčka Ursula  von der 
Leyenová  uviedla:  „Európsky 
ekologický dohovor je našou 
novou stratégiou pre rast – rast, 
ktorý nám viac dáva, než berie. 
Ukazuje nám, ako zmeniť náš 
spôsob života, práce, výroby 
a spotreby tak, aby sme žili 
zdravšie a aby boli naše podniky 
inovatívnejšie. My všetci môžeme 

záplavám, 40-percentný pokles 
čo do dostupnosti vody v  južnej 
Európe alebo 20-percentný nárast 
cien potravín. Tomu všetkému sa 
chceme, pochopiteľne, vyhnúť. 
A  záver je, že náklady spojené 
s  nečinnosťou prevyšujú náklady, 
ktoré si vyžiada prechod na 
klimatickú neutralitu. Teší ma 
pritom citlivý prístup, ktorý sme 
zvolili. Vytvoríme Mechanizmus 
pre spravodlivú transformáciu, 
ktorý nadviaže na moju iniciatívu 
pre transformáciu uhoľných 
regiónov a  podá pomocnú ruku 
krajinám, regiónom, odvetviam 
s  horšou štartovacou pozíciou.“
 
Európsky ekologický dohovor 
obsahuje plán opatrení na podporu 
účinnejšieho využívania zdrojov 
prostredníctvom prechodu na 
čisté a obehové hospodárstvo, 
ako aj plán opatrení na zastavenie 
klimatických zmien, zabránenie 
straty biodiverzity a  na zníženie 
znečisťovania. Taktiež opisuje 
nevyhnutné investície a dostupné 
finančné nástroje a vysvetľuje, 
ako zabezpečiť spravodlivú 
a inkluzívnu transformáciu. 
Európsky ekologický dohovor sa 
týka  všetkých hospodárskych 
odvetví. S cieľom začleniť do 
legislatívy politickú ambíciu stať 
sa do roku 2050 prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom na 
svete predloží Komisia do 100 dní 
prvý  „právny predpis v  oblasti 
klímy“. Aby sme mohli dosiahnuť 
ambície v oblasti klímy a životného 
prostredia Komisia predloží aj 
stratégiu v oblasti biodiverzity 
na rok 2030, novú priemyselnú 
stratégiu a akčný plán pre 
obehové hospodárstvo, stratégiu 
„Z farmy na stôl“ zameranú na 
udržateľné potraviny a návrhy 
pre Európu bez znečisťovania.
Splnenie cieľov európskeho 
ekologického dohovoru si bude 

vyžadovať  značné investície. 
Predpokladá sa, že dosiahnutie 
aktuálnych cieľov v  oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 si 
bude vyžadovať 260 miliárd eur 
dodatočných ročných investícií, 
čo zodpovedá okolo 1,5  % HDP z 
roku 2018. Komisia začiatkom roka 
2020 predloží investičný plán pre 
udržateľnú Európu, ktorý pomôže 
uspokojiť investičné potreby. 
Najmenej 25  % dlhodobého 
rozpočtu EÚ by sa malo vyčleniť 
na opatrenia v oblasti klímy. 
Ďalšiu podporu prinesie Európska 
investičná banka ako európska 
klimatická banka. Aby mohol 
k  financovaniu ekologickej 
transformácie prispieť súkromný 
sektor, Komisia v roku 2020 
predloží stratégiu ekologického 
financovania. Mechanizmom 
pre spravodlivú transformáciu  sa 
budú zase podporovať tie regióny, 
ktoré sú v značnej miere závislé 
od činností spojených s veľmi 
vysokými emisiami CO2. Komisia 
v marci 2020 spustí „Klimatický 
pakt“ s cieľom umožniť občanom 
vyjadriť názor  a zapojiť sa  do 
navrhovania nových opatrení, 
zdieľania informácií, iniciovania 
aktivít na miestnej úrovni a 
propagácie riešení. EÚ bude 
aj naďalej presadzovať svoje 
environmentálne ciele a normy 
v rámci dohovorov OSN o 
biodiverzite a klíme a podporovať 
zelenú diplomaciu. Únia bude 
tiež využívať obchodnú politiku 
na zaistenie udržateľnosti.

byť súčasťou transformácie 
a my všetci môžeme ťažiť z 
týchto príležitostí. Ak začneme 
konať ako prví a rýchlo, naše 
hospodárstvo by mohlo zaujať 
prvenstvo na celosvetovej scéne.“
 
Podpredseda Európskej komisie 
pre medziinštitucionálne vzťahy 
a  strategický výhľad Maroš 
Šefčovič uviedol: „Ide o azda 
najväčší projekt našej generácie. 
Nová šéfka Európskej komisie 
ma v  tejto súvislosti požiadala, 
aby som vyčíslil našu prípadnú 
nečinnosť. A tu je zopár príkladov 
toho, keby sme nekonali: 
každoročne 90-tisíc úmrtí 
v  dôsledku extrémnych horúčav, 
pol milióna ľudí vystavených 

EURÓPSKA KOMISIA PREDSTAVILA EURÓPSKY EKOLOGICKÝ DOHOVOR

Plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo EÚ
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EURO MÁ U SLOVÁKOV I OSTATNÝCH EURÓPANOV REKORDNÚ PODPORU

Mena euro oslávila v tomto roku svoje 20. narodeniny

76 % Európanov (81 % Slovákov) si 
myslí, že jednotná mena je dobrá 
pre EÚ. Vyplýva to z najnovších 
výsledkov Eurobarometra. Ide o 
najvyššiu podporu od zavedenia 
euromincí a bankoviek v roku 
2002. Podobne si 65 % občanov 
eurozóny (u Slovákov je číslo ešte 
vyššie - 68 %, 17 % je proti) myslí, že 
euro je pre ich krajinu prospešné. 
Spoločnú menu podporuje 
väčšina občanov vo všetkých 
19 členských štátoch eurozóny.
Euro je ešte stále mladá mena, 
ktorá oslávila v tomto roku svoje 
20.  narodeniny. Európania však 
jasne vnímajú veľmi praktické 
výhody. Euro je symbolom 
jednoty a globálnej sily Európy. 
Ako svoju menu ho dnes používa 
už 340 miliónov Európanov v 
19 členských štátoch. Približne 

60 krajín na euro nejakým 
spôsobom naviazalo svoje meny.
- Zo zisťovania názorov 
respondentov na koordináciu 
hospodárskej politiky vrátane 
rozpočtových politík vyplýva, 
že 69  % Európanov (48 % 
Slovákov) si myslí, že je 
potrebná väčšia koordinácia 
v eurozóne, 31 % opýtaných 
Slovákov (12 % Európanov) sa 
k  tejto otázke nevedelo vyjadriť.
·           Až 74 % opýtaných Slovákov 
súhlasí so zrušením nepraktických 
1 a  2-centových euromincí tak, 
že sa konečné ceny nákupov v 
obchodoch a supermarketoch 
povinne zaokrúhlia na najbližších 
päť centov (EÚ priemer 65 %).
- Vďaka spoločnej mene 
euro sa 28 % Slovákov viac 
stotožňuje s  identitou Európana.

- Podľa 70 % Slovákov (80 % 
EÚ) euro uľahčilo podnikanie 
v  ostatných krajinách EÚ, podľa 
78 % slovenských respondentov 
(EÚ 80 %) euro uľahčilo 
porovnávanie cien a nakupovanie 
v  ostatných štátoch EÚ, podľa 
46 % (EÚ 52 %) sa cestovanie 
vďaka euru stalo menej finančne 
náročným a  jednoduchším.

Európska komisia uverejnila  prvé úplné 
preskúmanie  roamingového trhu, z 
ktorého vyplýva, že zrušenie roamingových 
poplatkov v júni 2017 prinieslo značný 
prospech cestujúcim v celej EÚ. Využívanie 
mobilných dát počas cestovania v EÚ sa v 
porovnaní s rokom, v ktorom bol zavedený 
roaming za vnútroštátne ceny, zvýšilo 
10-násobne a v dovolenkovom období  
dokonca až 12-násobne. 

PRIAZNIVÝ DOPAD ZRUŠENIA 
ROAMINGOVYCH POPLATKOV V EÚ 


