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ROZPOČET EÚ

Navyšenie finančných prostriedkov pre vonkajšiu činnosť

V rámci revidovaného dlhodobého rozpočtu Európska komisia navrhla aj rozpočet na vonkajšiu činnosť vo 
výške 118,2 miliardy EUR a ďalších 15,5 miliardy EUR na podporu svojich partnerov v úsilí o  obnovu po kríze 
spôsobenej pandémiou koronavírusu. V rámci Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) sa zo 
súčasného rozpočtu EÚ počíta s ďalšou 1 miliardou EUR na okamžitú reakciu na krízy. Hlavný nástroj pre 
vonkajšiu činnosť - nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) dostane 86 miliárd EUR 
(v cenách z  roku 2018, 96,4 miliardy EUR v súčasných cenách) vrátane 10,5 miliárd EUR z nového nástroja na 
oživenie hospodárstva EÚ. A rozpočet na humanitárnu pomoc sa zvýši o 5 miliárd EUR na 14,8 miliárd EUR 
(16,5 miliárd EUR v bežných cenách). Pokiaľ ide o predvstupovú pomoc, Komisia navrhla v  nasledujúcom  
viacročnom finančnom rámci sumu 12,9 miliárd EUR (14,5 miliárd EUR v súčasných cenách).
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BOJ PROTI DEZINFORMÁCIÁM

Spustenie Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií

EÚ spustila projekt Európske 
stredisko pre monitorovanie 
digitálnych médií (EDMO) 
pod vedením Európskeho 
univerzitného inštitútu 
vo Florencii. EDMO bude 
podporovať vytváranie a prácu 
multidisciplinárnej komunity 
zloženej z kontrolórov faktov, 
akademických výskumných 
pracovníkov a iných príslušných 
zainteresovaných strán s 
odbornými znalosťami v 
oblasti online dezinformácií. 

Projekt prispeje k hlbšiemu 
porozumeniu dezinformačných 
aktérov, vektorov, nástrojov, 
metód, dynamiky šírenia, 
prioritných cieľov a vplyvu na 
spoločnosť. Nezávislé centrum 
spolupráce zvýši dostupnosť 
vedeckých poznatkov o online 
dezinformáciách, urýchli rozvoj 
európskeho trhu služieb na 
overovanie faktov a podporí 
verejné orgány zodpovedné za 
monitorovanie digitálnych médií 
ako aj rozvoj nových politík.

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

Európska komisia upozornila, 
že v rámci svojho záväzku 
chrániť spotrebiteľov v online 
prostredí koordinovala skríning 
webových stránok s cieľom 
zistiť, kde sú spotrebitelia v EÚ 
najviac vystavení nepravdivým 
tvrdeniam alebo podvodným 
výrobkom súvisiacim 
s  pandémiou nového 
koronavírusu. Sieť spolupráce 
v oblasti ochrany spotrebiteľa 
(CPC) odhalila možné 
porušenie spotrebiteľských 

právnych predpisov EÚ na 
206 webových stránkach (z 
268 skúmaných). Po výzve EK 
digitálne platformy odstránili 
alebo zablokovali milióny 
klamlivých reklám alebo 
zoznamov produktov.
Na skríningu internetových 
platforiem sa zúčastnili orgány 
na ochranu spotrebiteľa zo 
všetkých 27 členských krajín 
EÚ a predložili 126 prípadov 
týkajúcich sa spoločností, 
s ktorými je Komisia v 

pravidelnom kontakte. 
Osobitná pozornosť sa venovala 
skúmaniu ponúk spojeným 
s ochrannými maskami, 
dezinfekčnými gélmi, 
testovacími súpravami, ale aj 
s potravinami, potravinovými 
doplnkami či nepotravinovými 
výrobkami, ktoré mali mať 
údajné liečebné účinky pri boji 
s novým koronavírusom. CPC 
tiež odhalila, že spotrebiteľom 
neboli poskytnuté jasné a 
komplexné informácie.

SLOVENSKO: BOJ S COVIDOM-19

pomoc najzraniteľnejším

S podporou kohéznej politiky 
EÚ a v súvislosti s prepuknutím 
COVID-19, Slovensko vyhlásilo 
výzvu na zlepšenie prístupu 
k pitnej vode a k  zlepšeniu 
podmienok bývania najmä 
v  lokalitách s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych 

komunít. Na Slovensku 
žije približne 200 000 
Rómov v marginalizovaných 
komunitách, ktoré často 
nemajú prístup k základnej 
infraštruktúre a verejným 
službám. Prístup k pitnej vode 
a kanalizácii je nevyhnutný 

na zabezpečenie hygieny 
potrebnej k zabráneniu 
ďalšieho šírenia vírusu. 
Slovenská vláda sa preto 
rozhodla použiť eurofondy na 
riešenie problému, ktorý je v 
súčasnej pandémii COVID-19 
ešte výraznejší.
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Európska komisia otvára 
druhú fázu konzultácií s 
európskymi odborovými a 
taktiež zamestnávateľskými 
organizáciami o tom, ako 
zabezpečiť spravodlivé minimálne 

všetkých pracovníkov. Cieľom 
Komisie nie je stanoviť jednotnú 
európsku minimálnu mzdu 
ani harmonizovať systémy jej 
stanovovania. Akékoľvek možné 
opatrenie by sa uplatňovalo 
rozdielne v závislosti od 
systémov a tradícií stanovovania 
minimálnej mzdy členského 
štátu pri plnom rešpektovaní 
vnútroštátnych právomocí a 
zmluvnej slobody sociálnych 
partnerov. Znižovanie rastúcej 
mzdovej nerovnosti a chudoby 
zamestnaných osôb je jednou 
z priorít Komisie predsedníčky 
Ursuly von der Leyenovej. 
Zabezpečenie toho, aby všetci 
pracovníci v EÚ mali dôstojný 
život, je dôležité pre oživenie 
hospodárstva, ako aj pre 
budovanie spravodlivých a 

RESCEU: PROTIKRÍZOVÝ NASTROJ EÚ

Európska komisia navrhla, aby sa EÚ poskytli nástroje 
na rýchlejšiu reakciu v prípade závažnej cezhraničnej 
núdzovej situácie, ako v  prípade vypuknutia ochorenia 
COVID-19. Na tento účel bude v rokoch 2021 - 2027  
výrazne posilnený nástroj RescEU, ktorý je súčasťou 
Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom 
vytvoriť rezervy strategického zdravotníckeho 
vybavenia potrebného pri mimoriadnych situáciách, 
ako sú pandémie, lesné požiare, chemické, biologické, 
rádiologické alebo jadrové incidenty alebo iné závažné 
núdzové situácie. Celkový rozpočet mechanizmu 
dosiahne 3,1 miliardy EUR. Podľa návrhu Komisie, EÚ 
podporí RescEU na účely koordinácie spoločného 
obstarávania, zvýšenia zásob liekov, osobných 
 ochranných prostriedkov a zdravotníckych výrobkov, a 
na účely repatriácie európskych občanov uviaznutých  
mimo EÚ. Komisia tiež navrhla výrazné zvýšenie 
svojho globálneho humanitárneho rozpočtu 
o 5 miliárd EUR a  z  nového spoločného 
rozpočtu vyčlenila spolu 14,8 miliárd EUR  
na lepšiu reakciu na rastúce potreby na celom svete.

SPRAVODLIVÁ MINIMÁLNA MZDA

Komisia otvára druhú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi

odolných hospodárstiev, pričom 
minimálne mzdy v tomto  
kontexte zohrávajú významnú 
úlohu.

mzdy pre všetkých pracovníkov 
v Európskej únii. V druhej fáze 
konzultácií sa predostierajú 
možné kroky EÚ zamerané na 
to, aby mali minimálne mzdy 
primeranú úroveň a chránili 
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KVALITA VÔD NA KÚPANIE

Podľa uverejneného výročného 
hodnotenia je kvalita vôd v 
Európe naďalej vysoká. Takmer 
85 % lokalít určených na 
kúpanie monitorovaných v roku 
2019 v celej Európe spĺňa tie 
najvyššie a najprísnejšie normy 
výbornej kvality vody. Výsledky, 
ktoré uverejnila Európska 
environmentálna agentúra (EEA) 
a Európska komisia, poskytujú 
dobrý prehľad o tom, kde môžu 
plavci nájsť najlepšiu kvalitu vody 
na kúpanie. Z dôvodov pandémie 
koronavírusu a reštriktívnych 
opatrení zavedených v celej 
Európe sa však verejnosti 

odporúča vyhľadať  aktualizované 
informácie  o bezpečnostných 
opatreniach v lokalitách 
určených na kúpanie, ktoré 
vydávajú miestne a vnútroštátne 
orgány a prevádzkovatelia pláží.
Podľa správy splnilo minimálne 
požiadavky na kvalitu takmer 
všetkých 22 295 lokalít na kúpanie 
(21 981 z nich sa nachádzalo v 28 
členských štátoch EÚ vrátane 
Spojeného kráľovstva), ktoré 
boli sledované minulý rok v celej 
Európe. Monitorovanie kvality 
lokalít na kúpanie prebehlo aj v 
Albánsku a vo Švajčiarsku a ich 
údaje boli zahrnuté do posúdenia.

PODPORA EURÓPSKYCH 
POĽNOHOSPODÁROV A RYBÁROV

Európska komisia navrhuje zvýšiť v  novom 
dlhodobom rozpočte financie určené na 
Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) o 
9 miliárd EUR a Európsky námorný a rybársky 
fond (EMFF) o 500 miliónov EUR. Z tejto sumy 
budú 4 miliardy EUR určené pre Európsky 
poľnohospodársky záručný fond SPP a  
5 miliárd EUR pre Európsky poľnohospodársky 
fond pre rozvoj vidieka. Ďalších 15 miliárd 
EUR bude k dispozícii na rozvoj vidieka v 
rámci rozpočtu EÚ pre ďalšie generácie 
(Next Generation EU) na ďalšiu podporu 
vidieckych oblastí, ktoré majú zásadnú úlohu 
pri dosahovaní ekologického prechodu 
a pri plnení ambicióznych cieľov Európy 
v oblasti klímy a životného prostredia.

Európa hlási vysokú kvalitu


