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LETNÁ HOSPODÁRSKA PROGNÓZA

Slovenské hospodárstvo by malo v 2020 klesnúť o 9%

Hospodárstvo EÚ postihne tento rok v dôsledku pandémie koronavírusu hlboká recesia, a to aj napriek rýchlej a 
komplexnej reakcii tak na národnej ako aj európskej úrovni. Vyplýva to z Letnej hospodárskej prognózy, ktorú dnes 
zverejnila Európska komisia. Keďže rušenie opatrení na obmedzenie pohybu je pomalšie, než sa predpokladalo 
v jarnej prognóze, vplyv na hospodársku činnosť v roku 2020 bude významnejší. V letnej hospodárskej prognóze 
2020 sa predpokladá, že hospodárstvo eurozóny v roku 2020 klesne o 8,7 % a v roku 2021 vzrastie o 6,1 %. Očakáva 
sa, že hospodárstvo EÚ zaznamená v roku 2020 pokles o 8,3 % a v roku 2021 rast vo výške 5,8 %. Recesia tak 
dosiahne v roku 2020 výrazne vyššiu úroveň než 7,7 % prognózovaných v jarnej prognóze pre eurozónu a 7,4 % 
pre EÚ ako celok. Rast v roku 2021 bude tiež o niečo tlmenejší, než sa predpokladalo na jar.
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EUROBAROMETER

Ako občania EÚ máme vyššie povedomie o našich európskych právach

Z prieskumu Eurobarometra 
o občianstve EÚ a demokracii, 
ktorý zverejnila Európska 
komisia, vyplýva, že veľká väčšina 
Európanov (91  %) pozná pojem 
„občan Európskej únie“. Ide o 
najvyššiu úroveň informovanosti 
od roku 2007 a stabilný nárast z 
87 % zaznamenaných v roku 2015. 
Zároveň, až 95 % Slovákov uviedlo, 
že tento pojem pozná. Väčšina 
Európanov je dobre informovaná 
o svojich právach. Slovenskí 
respondenti poznajú najmä právo 
podať sťažnosť inštitúciám 
Európskej únie  (90  %),  právo na 
pobyt v ktoromkoľvek členskom 
štáte EÚ  (86  %), a pokiaľ sú v 
inom členskom štáte,  právo na 
rovnaké zaobchádzanie, aké 
majú štátni príslušníci  daného 
členského štátu (83  %). Počet 
Európanov, ktorí vedia, čo 
robiť,  keď sa nedodržiavajú ich 
práva ako občanov EÚ rastie. Na 
otázky o  voľnom pohybe 82 % 
respondentov vyjadrilo názor, že 

voľný pohyb občanov EÚ v rámci 
Európskej únie predstavuje pre 
hospodárstvo ich krajiny celkový 
prínos.
Prieskum obsahoval aj otázky 
týkajúce sa  volebných práv 
občanov EÚ. Len niečo viac ako 
sedem respondentov z  desiatich 
Európanov (71 %) a 73 % Slovákov 
vie, že európsky občan žijúci v  
inej krajine EÚ, než z ktorej 
pochádza, má právo voliť 
alebo byť volený vo voľbách 
do Európskeho parlamentu. 
Na otázku, pokiaľ ide o voľby 
do Európskeho parlamentu 
v roku 2019, sa veľká väčšina 
respondentov vyjadrila, že ak by 
mali lepšie informácie o voľbách 
vo všeobecnosti a o konkrétnom 
vplyve EÚ na každodenný 
život, viac by ich to motivovalo 
zúčastniť sa na voľbách. Cieľom 
Európskej komisie je zhromaždiť 
informácie, skúsenosti a 
názory na práva vyplývajúce z  
občianstva EÚ, ktoré sa  

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

Európska komisia predstavila 
okamžité opatrenia  na 
posilnenie pripravenosti EÚ 
na šírenie nákazy COVID-19. 
EK a  členské štáty musia aj 
naďalej dbať na neustály 
dohľad a  rýchlu reakciu. 
Opatrenia sú potrebné na 
zlepšenie pripravenosti 
vrátane testovania a 
sledovanie kontaktov lepšieho  
zdravotného dohľadu a  
rozšíreného prístupu k 

zdravotníckym opatreniam,  
ako sú osobné ochranné 
prostriedky, lieky a 
zdravotnícke pomôcky. Patria 
sem aj činnosti zamerané 
na pohotovostné kapacity v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, 
osobné hygienické návyky,  
podporu menšín a 
zraniteľných osôb, ako aj na 
zníženie zaťaženia spojeného 
so sezónnou chrípkou.

premietnu do ďalšej správy o 
občianstve EÚ. EK preto dnes 
otvorila  verejnú konzultáciu 
o právach vyplývajúcich 
z občianstva EÚ. Správa  
o občianstve EÚ za rok 2020 
doplní akčný plán pre európsku 
demokraciu. Oba dokumenty sa 
majú prijať do konca roku 2020 a 
ich cieľom bude prispieť  
ku zlepšeniu odolnosti demokracií 
v Európskej únii.
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Členské štáty EÚ s podporou 
Európskej komisie a Agentúry 
Európskej únie pre kybernetickú 
bezpečnosť (ENISA) uverejnili 
správu  o pokroku dosiahnutom  
pri vykonávaní spoločného 
únijného súboru zmierňujúcich 
opatrení, na ktorom sa 
členské štáty dohodli a ktorý 
Komisia  schválila  vo svojom 
oznámení v januári 2020.  
V súbore nástrojov sa vytýčila 
spoločná koncepcia založená 
na objektívnom posúdení 
zistených rizík a primeraných 
zmierňujúcich opatreniach, ktoré 
majú pomôcť riešiť bezpečnostné 
riziká spojené so zavádzaním 
piatej generácie mobilných sietí 
(5G). V správe sa konštatuje, že 
všetky členské štáty odštartovali 
proces preskúmania a posilnenia 
bezpečnostných opatrení v 

súvislosti so sieťami 5G, pričom v 
mnohých členských štátoch tento 
proces ešte prebieha. Preukázali 
tak svoje odhodlanie držať sa  
koordinovanej koncepcie 
vymedzenej na úrovni EÚ. Za 
každé opatrenie sa v správe uvádza 
prehľad, aký pokrok sa dosiahol 
od prijatia súboru nástrojov; 
čo sa spravilo i oblasti, kde sa 
doteraz opatrenia nevykonali. 
Uverejnená správa  obsahuje 
analýzu pokroku dosiahnutého 
pri vykonávaní súboru opatrení 
na vnútroštátnej úrovni. Pokrok 
sa už podarilo dosiahnuť pri 
posilnení právomocí národných 
regulačných orgánov, aby mohli 
regulovať bezpečnosť sietí 5G, a 
to vrátane právomocí regulovať 
zaobstarávanie sieťového 
vybavenia a služieb operátorov 
či pri zavedení opatrení 

KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU 
FINANCOVANIA VO VÝŠKE 80 MILIÓNOV EUR

Európska komisia schválila  slovenskú schému 
financovania v hodnote 80 miliónov EUR na 
podporu projektov priemyselného výskumu 
a  experimentálneho vývoja, ako aj na testovanie 
a  rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s  výrobou 
produktov relevantných pre boj proti koronavírusu. 
Verejná podpora bude spolufinancovaná 
z  európskych štrukturálnych a  investičných fondov, 
bude mať formu priamych grantov a bude dostupná 
pre spoločností všetkých veľkostí. 
Cieľom je zvýšiť a urýchliť vývoj a výrobu produktov, 
ktoré môžu pomôcť v boji proti pandémii ochorenia 
COVID-19, ako sú očkovacie látky, nemocničné 
a lekárske prístroje, lieky a ochranné prostriedky. EK 
potvrdila, že slovenský systém finančnej pomoci je v 
súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a  je 
nevyhnutný pre boj proti koronakríze. 

BEZPEČNOSŤ TECHNOLÓGIÍ 5G

Pokrok členských štátov

zameraných na obmedzenie 
zapojenia dodávateľov na 
základe ich rizikového profilu. 
Väčšina členských štátov sa 
zaoberá  požiadavkami na 
bezpečnosť a odolnosť, ktoré 
musia spĺňať mobilní operátori. 
Správa zdôrazňuje potrebu 
posilniť tieto požiadavky, aby 
sa orientovali podľa aktuálnych 
vyspelých postupov, aby sa 
ich vykonávanie presadzovalo 
a operátori pri ich vykonávaní 
podliehali náležitému 
auditu. Naopak potrebujeme 
nutne dosiahnuť pokrok pri 
zmierňovaní  rizika závislosti od 
vysokorizikových dodávateľov, 
a to aj vzhľadom na zníženie 
miery závislosti na úrovni Únie. 
Predpokladom na to je dôkladná 
inventarizácia dodávateľského 
reťazca siete a sledovanie vývoja.
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STRATÉGIA VYUŽÍVANIA VODÍKA V PROSPECH KLIMATICKY NEUTRÁLNEJ EURÓPY

Európska komisia predstavila 
plány pre integráciu energetického 
systému budúcnosti a  vodík. 
Komisia zároveň zakladá  
Európsku alianciu pre čistý vodík. 
Ak sa má stať Európa do roku  
2050 klimaticky neutrálnou, 
potrebuje transformovať svoj 
energetický systém, ktorý 
dnes produkuje 75  % všetkých 
emisií skleníkových plynov v 
EÚ. Prijaté stratégie EÚ pre 
integráciu energetického 
systému a vodíka, založené 
na dvoch paralelných cieľoch 
dosiahnutia čistejšej planéty a 
silnejšej ekonomiky, smerujú k 
vybudovaniu efektívnejšieho 
a vzájomne prepojenejšieho 
odvetvia energetiky. Obe  
stratégie prichádzajú s novým 
investičným programom v oblasti 
čistej energie, ktorý je v súlade 
s balíkom Komisie na oživenie 
hospodárstva „NextGenerationEU“ 
a európskou zelenou dohodou.
 
Plánované investície majú 
potenciál podporiť oživenie 
ekonomiky po pandémii 
koronavírusu. Vďaka nim vzniknú 
v Európe nové pracovné miesta 
a posilní sa jej vedúce postavenie 
a konkurencieschopnosť v 
strategických odvetviach, ktoré 
sú pre odolnosť Európy kľúčové. 
Stratégia EÚ pre integráciu 
energetického systému vytvorí 
rámec prechodu na zelenú 
energiu. Pri súčasnom modeli, 
kde spotreba energie v doprave, 

priemysle, vykurovaní a správe 
budov prebieha v oddelených 
„silách“, z ktorých každé má svoje 
samostatné hodnotové reťazce, 
pravidlá, plánovanie, samostatnú 
infraštruktúru a prevádzku, 
sa nám nepodarí dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 
2050 nákladovo efektívnym 
spôsobom. Zmeny v nákladoch 
na inovatívne riešenia preto treba 
začleniť do spôsobu fungovania 
nášho energetického systému.  
Je potrebné vytvoriť nové väzby 
medzi odvetviami a využiť 
technologický pokrok. V stratégii 

je stanovených 38 opatrení na 
vytvorenie integrovanejšieho 
energetického systému. Patrí k 
nim revízia existujúcich právnych 
predpisov, finančná podpora, 
výskum a zavádzanie nových 
technológií a digitálnych nástrojov, 
usmernenia pre členské štáty 
k fiškálnym opatreniam a tiež 
postupné zrušenie dotácií na 
fosílne palivá, reforma správy 
trhu, plánovanie infraštruktúry a 
lepšie informovanie spotrebiteľov.
 
V integrovanom energetickom 
systéme môže vodík podporovať 
dekarbonizáciu priemyslu, 
dopravy, výroby elektriny a 
jej dodávku do budov v celej 
Európe. Vodíková stratégia EÚ 
rieši, ako tento potenciál využiť 
v praxi pomocou investícií, 
regulácie, tvorby trhu a výskumu 
a inovácií. Vodík je možné použiť 
v odvetviach, ktoré nie sú vhodné  
na elektrifikáciu, a skladovať 
tak, aby sa vyvážili variabilné 
toky energie z obnoviteľných 
zdrojov. To sa však dá dosiahnuť 
len koordinovanou činnosťou 
verejných a súkromných sektorov 
na úrovni EÚ. Prioritou je rozšíriť 
využívanie vodíka z obnoviteľných 
zdrojov vyrábaného prevažne 
z veternej a slnečnej energie. V 
krátkodobom a strednodobom 
horizonte sú však na rapídne 
zníženie emisií a podporu rozvoja 
životaschopného trhu potrebné 
aj ďalšie formy nízkouhlíkového 
vodíka.


