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Zdravé pôdy sú nevyhnutné na 

dosiahnutie cieľov európskej 

zelenej dohody,

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová vystúpila s prejavom na plenárnom zasadaní Európskeho 
parlamentu o súčasnom stave stratégie EÚ v oblasti vakcín. Predsedníčka pripomenula pokrok európskeho 
očkovania. Od decembra bolo v Európe dodaných 26 miliónov dávok očkovacích látok a zaočkovaných 
bolo viac ako 17 miliónov ľudí. Potvrdila, že Komisia bude aj naďalej pracovať na dosiahnutí cieľa do konca 
leta zaočkovať 70 % dospelej populácie v Európe. Predsedníčka von der Leyenová vyzvala europoslancov 
na jednotu a solidaritu v boji proti “nášmu spoločnému nepriateľovi” koronavírusu. Zároveň vyzvala aj na 
solidaritu s partnermi v susedských krajinách a na celom svete. „Ide aj o zastavenie šírenia vírusu s cieľom 
znížiť pravdepodobnosť mutácií. Prístup k očkovacím látkam pre krajiny s nízkymi a strednými príjmami je 
preto rovnako o našom vlastnom záujme, ako aj o solidarite. Naša zodpovednosť ďaleko presahuje hranice 
Európy,” povedala von der Leyenová.

PLENÁRNE ZASADNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

Predsedníčka Ursula von der Leyenová o stratégii EÚ v oblasti vakcín
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KONZULTÁCIA OHĽADOM SPRAVODLIVEJ MINIMÁLNEJ MZDY PRE 
PRACUJÚCICH V EÚ

Európska komisia predstavuje 
európsky plán na boj proti 
rakovine, ktorý je hlavnou 
prioritou Komisie pod vedením 
Ursuly  von der Leyenovej  v 
oblasti zdravia a kľúčovým 
pilierom silnej  európskej 
zdravotnej únie. V pláne na 
boj proti rakovine sa stanovuje 
nový prístup EÚ k onkologickej 
prevencii, liečbe a starostlivosti, 
pričom východiskovým bodom 
sú nové technológie, výskum a 

Nové dostupné údaje EÚ o azyle 
a neoprávnenom prekračovaní 
hraníc za prvých 10 mesiacov 
roku 2020 ukazujú, že pandémia 
ovplyvnila migráciu do EÚ. EÚ 
ako celok zaznamenala 33 % 
medziročný pokles žiadostí o azyl 
a najnižší počet neoprávnených 
prekročení hraníc za posledných 
6 rokov. Počas prvých desiatich 
mesiacov roku 2020 bolo v EÚ 
podaných 390 000 žiadostí o 
azyl (z toho 349 000 žiadostí bolo 
podaných po prvýkrát), čo je o 33 
% menej za rovnaké obdobie v 
roku 2019. Členské štáty zároveň 
znížili počet nevybavených 
žiadostí o azyl. Ku koncu októbra 
2020 bolo nevybavených 786 000 
žiadostí, čo je o 15 % menej ako 
na konci roka 2019. To znamená, 
že na úrovni EÚ je nevybavených 
žiadostí ešte stále viac ako 
nových žiadostí za celý rok, a 
to s výraznými rozdielmi medzi 
členskými štátmi. Miera uznaných 
žiadostí o azyl alebo percentuálny 
podiel žiadostí o azyl, ktoré 
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viedli ku kladnému rozhodnutiu 
na prvom stupni (bez potreby 
odvolania) vrátane rozhodnutí 
o priznaní humanitárneho 
postavenia, predstavovala 43 %. V 
porovnaní s rovnakým obdobím 
v roku 2019 bol zaznamenaný 
pokles počtu neoprávnených 
prekročení hraníc do EÚ o 10 
% (114 300 v období január – 
november 2020), čo je najnižšia 
úroveň za posledných 6 rokov. 
Prechod cez Stredozemné more 
je aj naďalej nebezpečný. Napriek 
tomu, že v roku v roku 2020 sa 
na cestu vydalo menej ľudí, bolo 
nahlásených 1 754 mŕtvych alebo 
nezvestných osôb, v porovnaní 

s 2  095 osobami v roku 2019.
V septembri 2020 Komisia 
predložila  nový pakt o 
migrácii a azyle  vrátane 
podrobného  podkladového 
dokumentu  na podporu 
politických návrhov, ktorý sa 
opieral o dostupné štatistiky 
migrácie do Európy. Komisia 
uverejnila  štatistické údaje o 
migrácii do Európy, ktoré sa 
budú štvrťročne aktualizovať na 
základe najnovších dostupných 
údajov z rôznych zdrojov vrátane 
týchto: Eurostat, OECD, UNDESA, 
UNHCR, IOM a Frontex a EASO. 
Údaje sa zbierajú podľa rôznych 
harmonogramov. K dispozícii 
sú štvrťročné údaje o azyle, 
neregulárnej migrácii a návrate, 
zatiaľ čo ročné aktualizácie 
sa majú zamerať na celkové 
zmeny obyvateľstva (apríl); 
víza, zamestnanosť a počty 
utečencov na celom svete (júl); 
a na legálnu migráciu, ako 
aj uplatňovanie dublinských 
azylových pravidiel (október). 

inovácia. Plán bude zameraný 
na celý vývoj ochorenia, a to od 
prevencie až po kvalitu života 
onkologických pacientov a 
ľudí, ktorí prežili onkologické 
ochorenie, pričom pozornosť 
sa upriami na opatrenia, pri 
ktorých môže EÚ priniesť 
najväčšiu pridanú hodnotu. 
Európsky plán na boj proti 
rakovine bude podporený 
opatreniami zahŕňajúcimi celú 
škálu politických oblastí, a to 

od zamestnanosti, vzdelávania, 
sociálnej politiky a rovnosti cez 
marketing, poľnohospodárstvo, 
energetiku, životné prostredie 
a klímu až po dopravu, politiku 
súdržnosti a daňový systém.
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Európska komisia víta hlasovanie 
v Európskom parlamente, 
ktorým sa potvrdila politická 
dohoda o nariadení, ktoré sa týka 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti (RRF) z decembra  
2020. Ide o dôležitý krok k 
sprístupneniu 672,5 mld. eur 
vo forme úverov a grantov na  
podporu reforiem a investícií 
v členských štátoch. RRF 
je kľúčovým nástrojom a 
ústredným prvkom iniciatívy 
NextGenerationEU, t. j. plánu 
EÚ, ako vyjsť zo súčasnej 
pandémie COVID-19 silnejší. 
Bude zohrávať zásadnú úlohu 
pri pomoci Európe zotaviť sa z 
hospodárskeho a sociálneho 
vplyvu pandémie, zvýšiť odolnosť 
ekonomík a spoločností EÚ a 
zabezpečiť ekologickú a digitálnu 
transformáciu.

Európska komisia otvorila 14. ročník súťaže 
REGIOSTARS, ktorá odmeňuje každý rok 
najlepšie projekty financované v rámci politiky 
súdržnosti. Príjemcovia financovania z politiky 
súdržnosti môžu prihlásiť svoje projekty 
v  nasledujúcich kategóriách: inteligentná, 
zelená, spravodlivá a mestská Európa. Hlavnou 
témou roka je „Posilnenie ekologickej mobility 
v regiónoch v Európskom roku železníc 2021“. 
Víťazov vyberie nezávislá porota odborníkov 
na vysokej úrovni a vyhlási ich v decembri 2021. 
O  svojom obľúbenom projekte bude môcť 
hlasovať aj verejnosť. Súťaž bude otvorená do 
9. mája 2021. Projekty financované z politiky 
súdržnosti, ktoré preukazujú excelentnosť a 
nové prístupy v oblasti regionálneho rozvoja 
môžu získať európske ocenenie REGIOSTARS 
od roku 2008.

Súhlas Európskeho parlamentu 
pripravil pôdu pre nadobudnutie 
účinnosti RRF v druhej polovici 
februára. Členské štáty potom 
budú môcť oficiálne predložiť 
svoje národné plány podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré 
posúdi Komisia a schváli Rada. 
V plánoch podpory obnovy a 
odolnosti sú stanovené reformy 
a verejné investičné projekty, 
ktoré budú podporené z RRF. 

KOMISIA OZNAMUJE ZAČIATOK 
SÚŤAŽE O OCENENIE REGIOSTARS 

KOMISIA VÍTA SCHVÁLENIE MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI 
(RRF) EURÓPSKYM PARLAMENTOM

Komisia už vedie intenzívny 
dialóg so všetkými členskými 
štátmi o príprave týchto plánov. 
Predbežné financovanie vo výške 
13 % z celkovej sumy pridelenej 
členským štátom sa sprístupní po 
schválení plánov podpory obnovy 
a odolnosti, aby sa finančné 
prostriedky z RRF dostali čo 
najrýchlejšie tam, kde sú potrebné. 
Rada musí teraz formálne 
dosiahnutú dohodu schváliť, aby 
ju mohli podpísať predsedovia 
Rady ECOFIN a Európskeho 
parlamentu. Nariadenie sa potom 
uverejní v úradnom vestníku, 
a tým nadobudne účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení. Komisia očakáva, že 
všetky potrebné formálne kroky 
sa príjmu včas a RRF bude môcť 
vstúpiť do platnosti v druhej 
polovici februára.
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KOMISIA ZAČÍNA VEREJNÚ KONZULTÁCIU O NOVEJ STRATÉGII EÚ PRE PÔDU

Európska komisia začala verejnú 
online konzultáciu o vývoji novej 
stratégie EÚ v oblasti pôdy. 
Zdravé pôdy sú nevyhnutné na 
dosiahnutie cieľov európskej 
zelenej dohody, ako je klimatická 
neutralita, obnova biodiverzity, 
nulové znečistenie, zdravé a 
udržateľné potravinové systémy 
a odolné životné prostredie. 
Naše pôdy sú však degradované 
v dôsledku neudržateľného 
hospodárenia, nadmerného 
využívania, zmeny klímy a 
znečistenia. Z tohto dôvodu sa 
v  rámci stratégie EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030 príjme 
nová stratégia pre pôdu v roku 
2021. Cieľom novej stratégie 
EÚ v oblasti pôdy bude riešiť 

otázky súvisiace s pôdou a 
komplexným spôsobom pomôcť 
dosiahnuť neutralitu degradácie 
pôdy do roku 2030, t. j. obnoviť 
“zdravý stav” pôdy. Je to jeden z  
kľúčových cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja. Zdravé 
pôdy produkujú potraviny 
a suroviny, čistia pitnú vodu,  
znižujú riziko povodní a ukladajú 
obrovské množstvá uhlíka. 
Stratégia sa preto zameria na to, 
ako chrániť úrodnosť pôdy, znížiť 
eróziu a zvýšiť obsah organických 
látok v pôde a zohľadniť 
medzinárodné záväzky EÚ. 
Občania, organizácie a príslušní 
aktéri sa môžu zúčastniť na 
verejnej konzultácii do 27. apríla 
2021.

VEREJNÁ KONZULTÁCIA O TRESTNÝCH ČINOCH PROTI ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU

Komisia začala verejnú  
konzultáciu o trestných činoch 
proti životnému prostrediu. 
Výsledky tejto verejnej 
konzultácie budú podkladom pre 
preskúmanie pravidiel EÚ v 
oblasti trestných činov proti 
životnému prostrediu. V 
smernici (2008/99/ES) sa od 
členských štátov vyžaduje, aby 
činnosti, ktoré porušujú právne 
predpisy EÚ v oblasti životného 
prostredia, ako napríklad 
nezákonnú prepravu odpadu, 
obchod s ohrozenými druhmi 

alebo látkami poškodzujúcimi 
ozónovú vrstvu, považovali za 
trestné činy. Revidovaný návrh 
smernice sa očakáva do konca 
roka 2021. Revízia sa zaoberá 
využitím posilnenej právomoci 
EÚ v oblasti trestného práva 
podľa Lisabonskej zmluvy, ako aj 
zabezpečením lepšej koordinácie 
pravidiel s inými ekologickými 
iniciatívami. Verejná konzultácia 
je otvorená do 4. mája 2021.
 


