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PREJAV O STAVE ÚNIE 2020

Prejav sa sústredil na šesť kľúčových tém 

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zaviazala, že Európska komisia sa 
bude usilovať o udržateľné a transformačné oživenie, ktoré Európe poskytne globálnu platformu  
pre dosiahnutie vedúcej pozície v  hospodárskych, environmentálnych a  geopolitických otázkach.  
Predsedníčka to uviedla vo svojom prvom výročnom prejave o stave Únie pred plénom Európskeho 
parlamentu v  Bruseli. Zároveň načrtla cestu, ktorou sa má Európska únia vydať, aby prekonala 
problémy spôsobené koronakrízou a  aby z  pandémie vyšla silnejšia a vitálnejšia. Predsedníčka  
zdôraznila, že vďaka NextGeneration EU má Európa jedinečnú príležitosť stať sa  
ekologickou, digitálnou a odolnou. Dodala, že Európa na to má všetky predpoklady: má víziu, plán aj investície.
Prejav sa sústredil na šesť kľúčových tém vrátane Európskej zelenej dohody, digitalizácie,  
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V pondelok, 7. septembra, bol 
slávnostne prerazený železničný 
tunel Milochov. Tunel pod 
vrchom Stavná je dvojkoľajný a  
jednorúrový s celkovou  
dĺžkou 1 861 metrov. Je súčasťou 
železničnej trate Púchov – 
Považská Bystrica, ktorej 
modernizácia predstavuje 
najväčšiu investíciu v histórii 
samostatných železníc. Tunel 
Milochov je súčasťou modernizácie 

16-kilometrového úseku železnice 
Púchov – Považská Teplá a je 
najnáročnejšou železničnou 
stavbou v histórii ŽSR. Jej 
súčasťou sú dva tunely – Diel (1081 
metrov) a Milochov (1861 metrov), 

Komisia sa zapája do nástroja k vakcínam proti ochoreniu COVID-19 (COVAX)

Najnáročnejšia železničná stavba v histórii ŽSR

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

SLÁVNOSTNÉ PRERAZENIE ŽELEZNIČNÉHO TUNELU MILOCHOV

Európska komisia potvrdila 
záujem zapojiť sa do nástroja 
COVAX, ktorý má zabezpečiť 
spravodlivý prístup k cenovo 
dostupným vakcínam proti 
ochoreniu COVID-19 všade 
a pre každého, kto ich 
potrebuje. Komisia v rámci 
úsilia Tímu Európa zároveň 
oznámila príspevok vo výške 
400  miliónov  eur vo forme 

záruk na podporu nástroja 
COVAX a jeho cieľov v kontexte 
iniciatívy  Globálna reakcia na 
koronavírus. 

Podrobné podmienky účasti 
a príspevku EÚ sa vypracujú 
v nadchádzajúcich dňoch 
a týždňoch. Tím Európa je 
pripravený poskytnúť svoje 
odborné znalosti a zdroje pri 

práci v rámci nástroja COVAX s 
cieľom urýchliť a rozšíriť vývoj a 
výrobu globálnej ponuky vakcín 
pre občanov na celom svete.  

Cieľom nástroja COVAX je 
urýchliť vývoj a výrobu vakcín 
proti ochoreniu COVID-19 a 
zaručiť každej krajine na svete 
spravodlivý a rovnocenný 
prístup. 

modernizácie, spravodlivej 
globalizácie a  problematiky  
migrácie, ako aj úlohy 
právneho štátu a   
vnímania Európy ako globálneho 
hráča. Ústrednou témou bola 
aj ochrana ľudských práv, 
ktorá definuje nielen vnútorné 
politiky, ale aj vonkajšie vzťahy s 
Čínou, Ruskou federáciou alebo 
Spojenými štátmi. Pre dosiahnutie 
svojich cieľov musí Únia: chrániť 
životy a  živobytia v  Európe, 
ako aj zdravie svojich občanov 
a  stabilitu hospodárstva; posilniť 
stavebné prvky Európskej zelenej 
dohody a  zvýšiť jej ciele; zaistiť 

vedúce postavenie v digitálnej 
transformácii, najmä v oblasti 
údajov, technológií a infraštruktúry;
maximálne využívať jednotný 
trh; pokračovať v  podpore 
a  koordinácii globálnej reakcie na 
koronakrízu, pretože svet čaká na 
účinnú, dostupnú a bezpečnú 
vakcínu proti ochoreniu COVID-19;  
asertívnejšie reagovať na globálne 
udalosti a prehlbovať naše vzťahy 
s najbližšími susedmi a globálnymi 
partnermi EÚ; prijať nový prístup 
k migrácii, zostať ostražití pri 
dodržiavaní zásad právneho štátu 
a budovať Úniu, kde rasizmus a 
diskriminácia nemajú miesto.

mosty ponad Váh a inundačný 
kanál v  Púchove a železničný 
most ponad Vodné dielo Nosice 
s celkovou dĺžkou viac ako 
650 metrov. Súčasťou bude aj 
šesť nových cestných mostov 
a nadjazdov, štyri podchody 
pre chodcov, 11 priepustov 
a zrušia sa štyri priecestia. 
Všetky úrovňové križovania so 
železničnou traťou odstránia 
a nahradia mimoúrovňovými.
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Európska komisia vyhlásila 
otvorenie každoročnej 
prekladateľskej súťaže Juvenes 
Translatores pre stredoškolákov 
z celej Európy. Od poludnia 2. 
septembra sa školy z celej EÚ 

poradiť v ťažkých časoch – v 
jednote je sila“.
Súťažiaci si budú môcť vybrať 
jednu z 552 možných jazykových 
kombinácií, pričom každá z nich 
obsahuje dva z 24 úradných 
jazykov EÚ. Registrácia pre školy 
je 1. fázou dvojfázového procesu 
a končí sa 20. októbra 2020 
napoludnie. Učitelia môžu školu 
zaregistrovať v ktoromkoľvek z 24 
úradných jazykov EÚ. Následne 
Komisia pozve do 2. fázy celkovo 
705 škôl. Počet zúčastnených škôl 
z každej krajiny sa bude rovnať 
počtu kresiel, ktoré má daná 
krajina v Európskom parlamente, 
pričom ich náhodne vyberie 
počítač. Vybrané školy potom 
musia do súťaže nominovať 2 až 
5 študentov. Študenti môžu mať 
akúkoľvek národnosť, no musia 

ČISTEJŠIE A BEZPEČNEJŠIE AUTÁ V 
EURÓPE

V septembri nadobudne účinnosť  nariadenie EÚ o 
schvaľovaní motorových vozidiel a o dohľade nad 
trhom s nimi. V novom nariadení, ktoré bolo prijaté 
v máji 2018, sa významne prepracovali a sprísnili 
podmienky typového schvaľovania a vylepšený 
bol aj systém dohľadu nad trhom. Vďaka novým 
pravidlám sa zvýši úroveň kvality a nezávislosť 
typového schvaľovania a testovania vozidiel, rovnako 
sa zvýši aj počet kontrol automobilov, ktoré sú už na 
trhu EÚ, a posilní sa celkový systém prostredníctvom 
prísnejšieho európskeho dohľadu.
Kľúčové prvky nových pravidiel EÚ:
- Nezávislosť a kvalita testovania pred uvedením 
automobilu na trh - technické služby, ktoré 
vykonávajú skúšky a kontroly nových modelov áut, 
prejdú pred udelením poverenia od členského štátu 
nezávislým auditom, ktorý sa bude opakovať, ak 
si budú chcieť poverenie zachovať. Vnútroštátne 
schvaľovacie úrady sa budú navzájom hodnotiť.

MLADÍ PREKLADATELIA NA ŠKOLÁCH EÚ

Komisia otvára registráciu na ročník 2020 prekladateľskej súťaže

byť narodení v roku 2003. Súťaž 
sa uskutoční online 26. novembra 
2020 vo všetkých vybraných 
školách. Víťazi (1 za každú krajinu) 
budú vyhlásení začiatkom 
februára 2021. Ak to podmienky 
dovolia, na jar 2021 si vyzdvihnú 
ceny na slávnostnej ceremónii 
v Bruseli.
Generálne riaditeľstvo Európskej 
komisie pre preklad organizuje 
súťaž Juvenes Translatores (v 
latinčine „mladí prekladatelia“) 
každoročne už od roku 2007.

budú môcť zaregistrovať online 
a umožniť tak svojim študentom 
súťažiť s vrstovníkmi z ostatných 
členských štátov. V tomto roku 
budú musieť zúčastnení tínedžeri 
preložiť text na tému „Ako si 
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OPATRENIA NA ZAISTENIE BEZPEČNEJŠÍCH A UDRŽATEĽNEJŠÍCH DODÁVOK 
SUROVÍN V EURÓPE

Komisia predložila akčný plán 
pre kritické suroviny, zoznam  
kritických surovín z roku 2020 a 
prognostickú štúdiu o kritických 
surovinách pre strategické 
technológie a sektory s 
výhľadom do rokov 2030 a 2050.
Maroš Šefčovič, podpredseda 
pre medziinštitucionálne 
vzťahy a strategický výhľad, 
v tejto súvislosti uviedol:
„Bezpečné a udržateľné dodávky 
surovín sú predpokladom 
odolného hospodárstva. Len 
na batérie do elektrických 
automobilov a uskladňovanie 
energie bude napríklad Európa 
do roku 2030 potrebovať 

osemnásťkrát viac a do roku 
2050 šesťdesiatkrát viac lítia. Ako 
vyplýva z našej prognózy, 
nemôžeme dovoliť, aby sa 
súčasné spoliehanie sa na fosílne 
palivá nahradilo závislosťou od 
kritických surovín. Narušenie 
našich strategických hodnotových 
reťazcov v dôsledku krízy 
spôsobenej koronavírusom 
to všetko ešte umocnilo.  
Vybudujeme preto silné 
spojenectvo pre kolektívny 
posun od veľkej závislosti 
k diverzifikovanému, 
udržateľnému a sociálne 
zodpovednému získavaniu 
zdrojov, obehovosti a inovácii.“

INICIATÍVY NA PODPORU ODVETVIA EKOLOGICKÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSTVA

Európska komisia spustila  
verejnú konzultáciu  o svojom 
budúcom akčnom pláne pre 
ekologické poľnohospodárstvo.  
Toto odvetvie bude zohrávať 
dôležitú úlohu pri dosahovaní 
ambícií európskej zelenej 
dohody a cieľov stanovených 
v stratégii „z farmy na stôl“ a 
stratégii biodiverzity. Prioritou 
Komisie je zabezpečiť, aby 
odvetvie ekologického 
poľnohospodárstva malo 
zavedené správne nástroje, ako aj 
dobre fungujúci a konsenzuálny 
právny rámec na dosiahnutie 

V akčnom pláne sa navrhujú 
konkrétne opatrenia na 
zníženie závislosti Európy od 
tretích krajín prostredníctvom 
diverzifikácie dodávok z 
primárnych aj sekundárnych 
zdrojov a zlepšenia efektívnosti 
využívania a obehovosti zdrojov. 
Tieto opatrenia podporia prechod 
na ekologické a digitálne 
hospodárstvo a zároveň sa vďaka 
nim posilní odolnosť Európy. 
Na aktualizovanom zozname 
kritických surovín sa ich nachádza 
30. Novou látkou je lítium, 
ktoré má zásadný význam pri 
prechode na elektromobilitu. 

cieľa - 25 % poľnohospodárskej 
pôdy určenej na ekologické 
poľnohospodárstvo. Podľa 
údajov z  roku 2018 je na 
Slovensku na ekologické 
hospodárstvo určených 9.9% 
poľnohospodárskej pôdy. 
Štáty EÚ sú druhým najväčším 
konzumentom ekologických 
potravín na svete.  
Cieľom otvorenej  verejnej 
konzultácie  je získať spätnú  
väzbu k návrhu plánu od  
občanov, vnútroštátnych  
orgánov a zainteresovaných  
strán. 


