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PRACOVNÝ PROGRAM KOMISIE NA ROK 2021 

Od stratégie k realizácii

Komisia prijala svoj  pracovný program na rok 2021, ktorého cieľom je zabezpečiť zdravšiu, spravodlivejšiu a 
prosperujúcejšiu Európu a zároveň urýchliť dlhodobú transformáciu jej hospodárstva, ktoré bude zelenšie 
a  pripravené na digitálny vek. Komisia bude pri plnení priorít stanovených v tomto pracovnom programe 
naďalej smerovať všetko svoje úsilie na riadenie krízy a zvyšovanie odolnosti európskych hospodárstiev a 
spoločností. Komisia sa zameria na zjednodušenie a zníženie zaťaženia, najmä pri uplatňovaní zásady „jeden 
za jeden“ a takisto zintenzívni svoju osvetovú činnosť, pričom kľúčovou bude Konferencia o budúcnosti Európy.  

Komisia schválila tretiu zmluvu na 
zaistenie prístupu k potenciálnej 
vakcíne
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Európska komisia zaslala 
Spojenému kráľovstvu formálnu 
výzvu z dôvodu porušenia 
jeho povinností vyplývajúcich 
z dohody o vystúpení. Týmto 
sa začína formálne konanie v 
prípade nesplnenia povinnosti 
(infringement). Spojené kráľovstvo 
má teraz mesiac na odpoveď.
V článku 5 dohody o vystúpení 
sa uvádza, že Európska únia a  
Spojené kráľovstvo prijmú také 
opatrenia aby zaistili splnenie 

Európska komisia schválila 
tretiu zmluvu s farmaceutickou 
spoločnosťou, Janssen 
Pharmaceutica NV, jednou 
zo spoločností Janssen 
Pharmaceutical Companies, 
ktoré zastrešuje Johnson & 
Johnson. Po tom, ako sa ukáže, 
že vakcína je bezpečná a účinná 
proti ochoreniu COVID-19, 
zmluva umožní členským 

povinností vyplývajúcich z 
dohody o vystúpení a zdržia 
sa akýchkoľvek opatrení, 
ktoré by dosiahnutie cieľov 
dohody ohrozili. Pri napľňaní 

štátom nakúpiť očkovacie 
látky pre 200  miliónov ľudí. 
Členské štáty budú mať navyše 
možnosť zakúpiť očkovacie 
látky pre ďalších 200 miliónov 
ľudí. Takisto sa budú môcť 
rozhodnúť vakcínu darovať 
krajinám s  nižším a  stredným 
príjmom alebo ju distribuovať 
do ďalších európskych krajín. 
Európska komisia predstavila 

Komisia schválila tretiu zmluvu na zaistenie prístupu k potenciálnej vakcíne

Komisia začala konanie o nesplnení povinnosti v súlade s ustanoveniami dohody o vystúpení

KORONAVÍRUS COVID-19 V EÚ

KONANIE VOČI SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU KVÔLI DOHODE O VYSTÚPENÍ Z EÚ

V prílohe k pracovnému programu 
na rok 2021 sa uvádza úplný zoznam 
44 nových iniciatív v rámci šiestich 
hlavných cieľov:
1.     Európska zelená dohoda,
2.     Európa pripravená na digitálny 
vek,
3. Hospodárstvo, ktoré pracuje 
v prospech ľudí,
4.    Silnejšia Európa vo svete,
5.    Podpora európskeho spôsobu 
života,
6. Nový impulz pre európsku 
demokraciu.
Podpredseda Komisie Maroš 
Šefčovič  zodpovedný za 
medziinštitucionálne vzťahy a 

strategický výhľad, uviedol:  „Pri 
zabezpečovaní toho, aby Európa 
dokázala zvládnuť pandémiu a jej 
ničivé vplyvy, sa môžeme zároveň 
z krízy poučiť. Priority stanovené 
v tomto pracovnom programe 
preto pomôžu zabezpečiť 
nielen obnovu Európy, ale aj 
našu dlhodobú odolnosť, a to 
prostredníctvom nadčasových 
riešení vo všetkých oblastiach 
politiky. Aby sa nám to podarilo, 
v čo najväčšej miere využijeme 
strategický výhľad, ako aj naše 
zásady lepšej tvorby práva, 
ktorá sa bude opierať o fakty, 
bude transparentná, efektívna 

dohody o vystúpení sú obe 
strany   viazané povinnosťou 
spolupracovať v dobrej viere.
Vláda Spojeného kráľovstva 
predložila 9. septembra 2020 
návrh právneho aktu o vnútornom 
trhu, ktorým by sa v prípade 
jeho prijatia zjavným spôsobom 
porušil Protokol o Írsku/
Severnom Írsku.   Sporné časti 
návrhu zákona vláda Spojeného 
kráľovstva napriek žiadostiam 
Európskej únie nestiahla.

17.  júna európsku stratégiu na 
urýchlenie vývoja, výroby 
a  nasadenia účinných 
a  bezpečných vakcín proti 
ochoreniu COVID-19. Komisia 
financuje časť počiatočných 
nákladov výrobcov vakcín 
formou dohôd o predbežnom 
nákupe a za to získa právo na 
nákup stanoveného počtu 
dávok vakcíny.

a pripravená na budúcnosť.“ 
Pracovný program Komisie na 
rok 2021 je výsledkom úzkej  
spolupráce s Európskym 
parlamentom, členskými štátmi  
a konzultačnými orgánmi 
EÚ. Komisia, Európsky 
parlament a Rada teraz začnú 
rokovania o  vytvorení zoznamu 
spoločných priorít, pri ktorých sa 
spoluzákonodarcovia zhodnú na 
ich urýchlenej realizácii.
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Európska komisia prijala  nový 
desaťročný plán  zahŕňajúci  návrh 
odporúčania Rady  na podporu 
Rómov v EÚ. Ciele a odporúčania 
poslúžia ako dôležité nástroje 
na monitorovanie pokroku a 
zabezpečenie toho, aby EÚ 
výraznejšie napredovala pri 
poskytovaní nevyhnutnej 
podpory, ktorú stále potrebujú 
mnohí Rómovia žijúci v EÚ.
Hoci cieľom Komisie je úplná 
rovnosť, do roku 2030 navrhla 
minimálne ciele a vychádzala 
pritom z pokroku dosiahnutého 
v predchádzajúcom rámci.  Na 
dosiahnutie týchto cieľov je 

nevyhnutné, aby členské 
štáty zaviedli správne politiky. 
Komisia poskytuje členským 
štátom usmernenia a stanovila 
zoznam opatrení, ktoré majú 
prijať, aby sa pokrok v oblasti 
rovnosti, začleňovania a účasti 
Rómov urýchlil. Ide napríklad 
o rozvoj systémov podpory 
rómskych obetí diskriminácie, 
kampane na zvyšovanie 
informovanosti v školách, 
podporu finančnej gramotnosti, 
podporu zamestnávania Rómov 
vo verejných inštitúciách a 
zlepšenie prístupu rómskych 
žien ku kvalitným lekárskym 

EÚ INVESTUJE ĎALŠÍCH 144,5 MILIÓNA 
EUR DO SUPERPOČÍTAČOV

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú 
výpočtovú techniku, ktorý združuje európske zdroje 
na nákup a zavádzanie superpočítačov a technológií 
svetovej úrovne, podpísal zmluvu v hodnote 
144,5 milióna eur na nákup superpočítača LUMI. 
Európa je lídrom v investíciách do infraštruktúry 
superpočítačov novej generácie. Táto infraštruktúra 
bude dostupná pre všetkých európskych 
výskumníkov, priemysel a podniky, a bude schopná 
spravovať stovky nových aplikácií v oblasti umelej 
inteligencie a personalizovanej medicíny, dizajnu 
liekov a materiálov, genomiky, predpovedí počasia, 
boja proti zmene klímy a mnohých ďalších. Pozitívny 
vplyv superpočítačov na spoločnosť je viditeľný už 
teraz, a to v rôznych oblastiach, napríklad v boji proti 
závažným chorobám vrátane rakoviny, koronavírusu 
a proti mnohým ďalším vírusovým infekciám, 
alebo pri zelenej transformácii a Európskej zelenej 
dohode tým,   že pomáha s územným plánovaním, 
odpadovým hospodárstvom a  vodohospodárstvom.

KOMISIA SPÚŠŤA NOVÝ DESAŤROČNÝ PLÁN NA PODPORU RÓMOV V EÚ

Rovnosť rómov do roku 2030

Superpočítače svetovej úrovne pre výskumných 
pracovníkov a podniky

prehliadkam, skríningu a 
plánovanému rodičovstvu. 
Komisia vyzýva členské štáty, 
aby do septembra 2021 predložili 
národné stratégie a každé dva  
roky podávali správy o ich 
vykonávaní. Komisia bude 
monitorovať pokrok pri 
dosahovaní cieľov do roku 2030,
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NOVÁ SPRÁVA O STAVE PRÍRODY POUKAZUJE NA TO, ŽE PRÍRODA V EURÓPE JE 
NAĎALEJ POD TLAKOM 

Úbytok chránených biotopov 
a  druhov pokračuje a  spôsobuje 
ho najmä intenzívne 
poľnohospodárstvo, urbanizácia, 
neudržateľné lesné hospodárstvo 
a  zmeny sladkovodných biotopov. 
Na biotopy má negatívny vplyv aj 
znečistenie ovzdušia, vody a  pôdy, 
ako aj zmena klímy, nadmerné 
využívanie zvierat, nezákonná ťažba 
dreva a  neudržateľné poľovníctvo 
a  rybolov. Upozornila na to nová 
správa o  stave prírody. Ak sa táto 
situácia nezačne riešiť, nevyhnutne 
dôjde k  ďalšiemu zhoršovaniu 
stavu našej biodiverzity, ktorá 

je životne dôležitá, a  ohrozí sa aj 
zdravie a  prosperita ľudí. Členské 
štáty podávajú správu o  stave 
prírody každých šesť rokov, pričom 
súčasný cyklus podávania správ je  
najväčším a  najrozsiahlejším 
zberom údajov o  stave prírody 
v  Európe. Správa sa týka všetkých 
druhov voľne žijúcich vtákov 
vyskytujúcich sa v EÚ (460 druhov), 
233 typov biotopov a takmer 
1400 iných voľne rastúcich rastlín 
a voľne žijúcich zvierat európskeho 
významu.
V  správe sa zdôrazňuje, že ak 
chceme mať reálnu šancu, že 

MAPOVANIE POVODNÍ NA SLOVENSKU POMOCOU 
SYSTÉMU COPERNICUS

V reakcii na žiadosť Oddelenia 
civilnej ochrany Ministerstva 
vnútra SR aktivovalo 
Koordinačné centrum EÚ pre 
reakcie na núdzové situácie 
satelitný systém Copernicus. 
Snímky zo satelitu pomáhajú 
pomocou rýchleho mapovania 
vyhodnotiť vplyv a rozsah 
povodní, ktoré pred časom 
zasiahli Slovensko. Najväčšie 
škody hlásia v  Košickom, 
Prešovskom a Banskobystrickom 
kraji.
V čase krízy podáva Európska  
únia ako aj krajiny, regióny a  
mestá pomocnú ruku 
spoluobčanom EÚ a poskytuje 
pomoc tým, ktorí to najviac 

potrebujú. Takáto pomoc 
je najlepším príkladom 
európskej solidarity. Európska 
komisia na požiadanie 
poskytuje prostredníctvom 
svojho  Koordinačného centra 
pre reakcie na núdzové 
situácie  pomoc, akou je 
koordinácia a spolufinancovanie 
poskytovania osobných 
ochranných prostriedkov, 
repatriačné lety na návrat 
uviaznutých občanov z krajín 
mimo Európy a preprava 
lekárskych tímov z jednej krajiny 
do druhej, ale i poskytnutie 
rýchleho mapovania situácie 
v krajine.

sa biodiverzita v  Európe začne 
do roku 2030 obnovovať, ako sa 
predpokladá v  novej  stratégii EÚ 
v  oblasti biodiverzity, musíme  
konať. V tejto súvislosti bude 
nevyhnutné, aby sa dôsledne plnili 
ciele a  zámery uvedené nielen 
v  stratégii týkajúcej sa biodiverzity, 
ale aj v  stratégii „z farmy na stôl“. 
Z  posúdenia, ktoré vychádza 
z  podrobnejšej  technickej správy 
Európskej environmentálnej 
agentúry, vyplýva, že niektorým 
chráneným druhom a  biotopom 
sa napriek veľkému tlaku 
darí odolávať.


