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ZIMNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA 2020

Rast súkromnej spotreby sa pravdepodobne zmierni

Podľa zimnej prognózy, ktorú zverejnila Európska komisia, by malo európske hospodárstvo pokračovať 
v miernom, no stabilnom raste. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) v eurozóne zostane v rokoch 2020 
a 2021 na stabilnej 1,2 % úrovni, zatiaľ čo v rámci EÚ sa predpokladá mierny pokles rastu na 1,4 % úroveň oproti 
1,5 % úrovni v roku 2019. V rámci eurozóny ide o najdlhšie obdobie trvalého rastu od zavedenia eura. K stabilite 
rastu prispieva aj vytváranie pracovných miest, rast miezd a súbor podporných politík, zároveň je stimulovaný 
súkromnou spotrebou a investíciami, a to najmä v sektore stavebníctva.
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Európska komisia predstavila 
svoju víziu digitálnej 
transformácie,  ktorá predstavuje 
európsku spoločnosť využívajúcu 
digitálne riešenia, ktoré stavajú 
ľudí na prvé miesto, otvára 
nové možnosti pre podniky a  
podporuje rozvoj dôveryhodných 
technológií. Digitálna 
transformácia je kľúčová aj v 
boji proti zmene klímy.   Prvými 
krokmi k  dosiahnutiu týchto 
cieľov sú Európska stratégia pre 
dáta a  zabezpečenie rozvoja 
umelej inteligencie zameranej 
na človeka. Efektívne využívanie 
digitálnych technológií prinesie 
výhody občanom aj podnikom. 
Európa bude stavať na svojej 
dlhej histórii v oblasti technológií, 
výskumu, inovácií a vynaliezavosti 

EK FORMUJE DIGITÁLNU BUDÚCNOSŤ EURÓPY

Oproti silnému 4 %  - nému 
hospodárskemu rastu v  roku 
2018 sa rast na Slovensku v  roku 
2019 výrazne spomalil a  dosiahol 
úroveň 2,3 %. Spôsobil to najmä 
nižší čistý vývoz a  to v  dôsledku 
nižšieho zahraničného dopytu, 
ako aj domácich faktorov, ako sú 
zmeny a  oneskorenia vo výrobe 

Tri základné ciele digitálnej oblasti

a na svojej silnej ochrane 
práv a základných hodnôt.
Ak sa budú digitálne technológie 
používať zmysluplne, budú 
prínosom pre občanov aj 
podniky mnohými spôsobmi. 
Komisia sa v nasledujúcich 
piatich rokoch zameria na tri 
základné ciele digitálnej oblasti:
technológia v službách človeka,
spravodlivé hospodárstvo a
otvorená zaroveň demokratická 
a udržateľná spoločnosť.
Európa stavia na svojej dlhej 
tradícii v oblasti technológií, 
výskumu, inovácie a tvorivosti, ako 
aj na svojej silnej ochrane práv a 
základných hodnôt. Nové politiky 
a rámce umožnia Európe využívať 
špičkové digitálne technológie a 
posilňovať jej kapacity v oblasti 

v  automobilovom priemysle. 
Slovensko by malo dosiahnuť v 
roku 2020 rast HDP na úrovni 
2,2 % a v roku 2021 sa očakáva 
zvýšenie na 2,6 %, a  to vďaka 
zotavenému vývozu a domácemu 
dopytu. Rast súkromnej spotreby 
sa pravdepodobne zmierni, 
keďže sa očakáva nižšia miera 

vytvárania pracovných miest, 
a  tiež pomalší rast reálnych 
miezd tak vo verejnom, ako aj v 
súkromnom sektore. Inflácia sa v 
roku 2019 zvýšila na úroveň 2,8 %, 
a  následne sa očakáva jej pokles, 
a to v roku 2020 na 2,5 % a v roku 
2021 na 2,2 %.

kybernetickej bezpečnosti. 
Digitálna transformácia je ďalším 
krokom k  Európe, ako globálnej 
konkurencieschopnej, hodnotovo 
založenej a  inkluzívnej digitálnej 
spoločnosti. Pričom bude naďalej 
otvoreným trhom založeným 
na spoločných pravidlách 
a bude úzko spolupracovať 
so svojimi medzinárodnými 
partnermi. Biela kniha o umelej 
inteligencii je otvorená na verejné 
konzultácie do 19. mája 2020. 
Komisia zhromažďuje aj spätnú 
väzbu o svojej dátovej stratégii. 
Na základe získaných vstupov 
Komisia podnikne ďalšie kroky na 
podporu rozvoja dôveryhodnej 
AI a  dátového hospodárstva.

VÝROČIE JEDNOTNÉHO ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA EÚ

 Sluchovo postihnutí sa budú môcť ľahšie spojiť s pohotovostnými službami

158 miliónov hovorov bolo 
zaznamenaných minulý rok 
na jednotné európske číslo 
pre tiesňové volania 112, čo 
predstavuje viac ako polovicu 
všetkých tiesňových volaní. 
Dôležitosť jednotného čísla 
pripomína Európska komisia 
každoročne 11. februára. Na 

číslo môžu ľudia v  núdzi 
volať bezplatne odkiaľkoľvek 
v  EÚ, práve vďaka legislatíve 
EÚ platnej už od roku 1991. 
   

V  jej správe Európska komisia 
vyjadrila podporu nielen 
zjednotenému číslu, ale aj 
zlepšeniu lokalizácie. Komisár 
pre vnútorný trh Thierry Breton 
uviedol: „112 je číslo záchrany 
života pre všetkých Európanov, 
ktorí čelia mimoriadnej situácii.”
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Európska komisia vydala 
odporúčanie Rade na začatie 
rokovaní o  novom partnerstve 
so Spojeným kráľovstvom. Toto 
odporúčanie je založené na 
existujúcich usmerneniach a 
záveroch Európskej rady, ako 
aj na spoločnom politickom 
vyhlásení EÚ a Británie z októbra 
2019. Zahŕňa komplexný návrh 
smerníc, ktoré vymedzujú 
rozsah aj podmienky budúceho 
partnerstva. Tieto smernice 
sa vzťahujú na všetky oblasti 
záujmu vrátane obchodnej a  
hospodárskej spolupráce, 

presadzovania práva a justičnej 
spolupráce v trestných veciach, 
zahraničnej politiky, bezpečnosti 
a obrany, účasti na programoch 
Únie a ďalších oblastiach 
spolupráce. Špecializovaná 
kapitola o správe a riadení 
poskytuje prehľad celkového 
rámca riadenia, ktorý pokrýva 
všetky oblasti hospodárskej a 
bezpečnostnej spolupráce. Ak 
Rada príjme návrh smerníc, 
Európska komisia bude formálne 
oprávnená začať rokovania a 
vystupovať ako vyjednávač 
Európskej únie.

SLOVENSKO NAVŠTÍVILA EUROKOMISÁRKA JOHANNSONOVÁ

Chce docieliť komplexný a udržateľný prístup

Eurokomisárka pre vnútorné 
záležitosti Ylva Johannsonová 
navštívila aj Slovensko. 
V  Bratislave sa zúčastnila 
obedu s ministerkou vnútra 
SR Denisou Sakovou a  stretla 
sa so zástupcami neziskových 
organizácií. Témou stretnutia 
boli najmä komisárkine 
plány týkajúce sa   nového 
Paktu o  migrácii a  azyle, 
ako aj postoj neziskových 
organizácií a vlády a ich spôsob 
riešenia migračných otázok.

Eurokomisárka Johannsonová 
si myslí, že migrácia spolu so 
zmenou klímy a vnútornou 
bezpečnosťou k najdôležitejším 
oblastiam, ktoré musia 
byť efektívne riadené na 
európskej úrovni. „Mali by sme 
si spoločne sadnúť a  nájsť 
pragmatický spôsob riešenia, 
ktorý by spočíval v kompromise 
prijateľnom pre všetkých 27 
členských štátov,“ povedala 
komisárka. V  týchto otázkach 
chce docieliť komplexný 

BUDÚCE PARTNERSTVO MEDZI EÚ  
A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM

a  udržateľný prístup, ktorý 
bude vychádzať z  azylovej 
reformy navrhnutej v  roku 
2016 a  bude brať ohľad na 
pozície členských štátov.

Európska komisia sa 
snaží aktívnejšie zapojiť 
občanov do štartujúcich 
projektov politiky 
súdržnosti, a to pomocou 
dvoch nových pilotných 
akcií. Podstatou prvej 
akcie je sprostredkovanie 
odborných znalostí a 
špecifikovanej pomoci 
orgánom riadiacim 
finančné prostriedky 
EÚ. V druhej pilotnej 
akcii Komisia vyčlení 250 
000 eur na „miestne“ 
financovanie inovačných 
nápadov a podporu iniciatív 
na zapojenie občanov. 
Ich cieľom je podporiť 
činorodú účasť občanov 
a  organizácií občianskej 
spoločnosti na plánovaní, 
investovaní a monitorovaní 
finančných prostriedkov 
Európskej únie.

VÄČŠIE ZAPOJENIE 
OBČANOV DO 
POLITIKY SÚDRŽNOSTI
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DEŇ BEZPEČNEJŠIEHO INTERNETU 2020

Bezpečnejšie a zodpovednejšie využívanie online technológií

Komisia pri príležitosti Dňa 
bezpečnejšieho internetu 
vydala vyhlásenie, v  ktorom 
zdôrazňuje potrebu zvýšiť 
informovanosť a konať v súlade 
s otázkami bezpečnosti. Tento 
deň propaguje bezpečnejšie 
a zodpovednejšie využívanie 
online technológií a mobilných 
telefónov deťmi a mladými ľuďmi 
na celom svete. Európska komisia 
naďalej pracuje na zvyšovaní 
bezpečnosti internetu, čo by malo 
prispieť k tomu, aby sa Európa 
prispôsobila digitálnemu veku.
 
Pri príležitosti 17. výročia Dňa 
bezpečnejšieho internetu 
eurokomisári Margrethe 
Vestagerová, Věra Jourová, 
Dubravka Šuicová, Margaritis 

Schinas, Thierry Breton a 
Mariya Gabrielová spoločne 
uviedli: „Posilnenie počítačovej 
bezpečnosti a boj proti 
škodlivému obsahu, ako je 
nezákonná neynávistná reč, 
teroristická propaganda, obsah 
zneužívajúci deti online a 
dezinformácie sú kľúčovými 
prioritami Európskej únie. Komisia 
sa zaviazala spolupracovať 
s občianskou spoločnosťou 
s cieľom zvýšiť digitálnu a 
mediálnu gramotnosť pomocou 
stratégie Lepší internet pre deti 
a navrhne aktualizovaný akčný 
plán pre digitálne vzdelávanie. 
“Do našej nadchádzajúcej 
stratégie v oblasti práv dieťaťa 
zahrnieme aj práva maloletých 
online a budeme presadzovať 

využívanie umelej inteligencie 
na pomoc pri identifikácii 
a odstraňovaní materiálu o 
sexuálnom zneužívaní detí online.“

CENA LORENZA NATALIHO ZA ŽURNALISTIKU

Témou je žurnalistika podporujúca trvalo udržateľný rozvoj

Novinári sa môžu do 15. 
marca uchádzať o  prestížnu 
cenu Lorenza Nataliho za 
žurnalistiku. Európska komisia 
ňou odmeňuje novinárov z 
celého sveta za ich online, 
tlačené alebo audio-vizuálne 
reportáže o ľudských 
úspechoch a vytrvalosti v 
otázkach trvalo udržateľného 
rozvoja. Novinári môžu prihlásiť 
svoje príspevky do  troch 

kategórií a  v  každej môžu 
vyhrať finančnú odmenu 
vo výške 10  000 eur. Porota 
zložená z  renomovaných 
novinárov a  vývojových 
špecialistov vyhlási víťazov na 
Európskych rozvojových dňoch 
v  Bruseli 9. a  10. júna 2020.
Hlavnou témou ceny je 
žurnalistika podporujúca 
trvalo udržateľný rozvoj.


