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Európske rozvojové dni sa v roku 2022 uskutočnia 21. a 22. júna a ich témou bude Global Gateway: budovanie 
udržateľných partnerstiev pre prepojený svet. Na tomto podujatí sa stretnú vysokopostavení účastníci z celého 
sveta, aby zhodnotili pokrok vo vykonávaní stratégie Global Gateway. Európske rozvojové dni budú zahŕňať 
sériu panelových diskusií na vysokej úrovni o piatich kľúčových témach stratégie Global Gateway: digitalizácia, 
klíma a energetika, doprava, zdravotníctvo, vzdelávanie a výskum. Uskutočnia sa osobitné zasadnutia zamerané 
na geopolitický kontext a potrebu udržateľných zdrojov financovania spolu, ako aj osobitné zasadnutia 

Predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová oznámila významné podujatie, ktoré sa uskutoční  
21. – 22. júna
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DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

KOMISIA OTVÁRA KVALIFIKOVANÝM UTEČENCOM CESTU K PRÁCI V EÚ 

Komisia uverejnila odporúčanie o 
uznávaní akademických a 
odborných kvalifikácií osôb 
utekajúcich pred ruskou inváziou 
na Ukrajinu. Orgánom členských 
štátov poskytne usmernenia 
a praktické rady, aby proces 
uznávania bol rýchly, spravodlivý 
a flexibilný. Komisia prijala viacero 
opatrení na podporu členských 
štátov pri uznávaní kvalifikácií:
• Európska nadácia pre odborné 

vzdelávanie vytvorila na žiadosť 
Komisie stredisko zdrojov 
pre ukrajinské kvalifikácie 
umožňujúce zdieľanie 
informácií. Komplexná výmena 
informácií a transparentnosť 
medzi členskými štátmi 
budú kľúčom, ktorý 
umožní zrýchlené postupy.

• Jazykovú bariéru pomáha 
prekonať  nástroj eTranslation  z 

Komisia navrhla vôbec prvý 
rámec na ochranu práv 
duševného vlastníctva k 
remeselným a priemyselným 
výrobkom, ktoré sa opierajú 
o originalitu a pravosť 
tradičných postupov z jej 
regiónov. Vychádzajúc 
z úspechu systému 
zemepisných označení 
vín, alkoholických nápojov 

dielne Komisie, ktorý bol 
prispôsobený tak, aby 
uspokojil dopyt po rýchlom 
a spoľahlivom preklade 
z ukrajinčiny. Možný je aj 
preklad z ruštiny, keďže mnohí 
odborníci na Ukrajine získali 
diplomy v ruštine.

• Ľudia možno museli pred 
ruskou inváziou na Ukrajinu 
utiecť bez originálnych 
dokladov o svojej kvalifikácii. 
Posudzovanie žiadostí o 
uznanie kvalifikácie si v takom 
prípade vyžaduje flexibilný 
prístup vrátane možnosti 
opätovného vydania  diplomov 
v digitálnom formáte.

Zo skúseností vyplýva, že utečenci 
často pracujú na pozíciách 
pod úrovňou svojej kvalifikácie 
s rizikom zlých pracovných 
podmienok. Týka sa to najmä 

a poľnohospodárskych 
výrobkov, sa Komisia terajším 
návrhom snaží umožniť 
výrobcom chrániť remeselné a 
priemyselné výrobky spojené 
s ich regiónom a ich tradičné 
know-how v Európe aj mimo 
nej. Nariadenie, ktorým sa 
ustanovuje unijná ochrana 
označenia pôvodu, uľahčí 
spotrebiteľom rozpoznávať 

Komisia navrhuje spoločné opatrenia na úrovni Únie.

Ochrana európskych remeselných a priemyselných výrobkov v EÚ aj za jej hranicami

kvalitu takýchto výrobkov 
a prijímať informovanejšie 
rozhodnutia.

zamerané na jednotlivé regióny. 
Cieľom iniciatívy Global Gateway 
je mobilizovať investície do 
udržateľných infraštruktúr v 
záujme sformovania stimulujúcich 
regulačných systémov po celom 
svete. Zelený, inteligentný a 

inkluzívny pozitívny program, 
ktorý EÚ partnerským krajinám 
ponúka v súvislosti s investíciami 
do infraštruktúry, je základňou 
podopierajúcou normy EÚ aj 
medzinárodné normy.

žien, ktoré predstavujú vysoký 
podiel utečencov. Jednoduchý a 
rýchly mechanizmus uznávania 
kvalifikácií výrazne pomôže 
zamedziť tomuto javu. Zabezpečí, 
aby osoby, ktorým sa poskytla 
dočasná ochrana, mohli pracovať 
na pracovných miestach, na 
ktoré majú kvalifikáciu. Ľahšie 
uznávanie akademických a 
odborných kvalifikácií tak môže 
pomôcť, aby sa prichádzajúci 
odborníci dokázali rýchlo 
zamestnať a podporovať svojich 
krajanov. Takisto zabezpečí, aby 
ľudia počas obdobia dočasnej 
ochrany získali relevantné 
skúsenosti a zručnosti, ktoré budú 
po ich návrate do domovskej 
krajiny pridanou hodnotou k ich 
kvalifikácii.
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Komisia prijala novú stratégiu 
ľudských zdrojov, aby bola  
schopná dosahovať špičkové 
výkony v záujme všetkých 
Európanov tým, že bude 
ponúkať moderné pracovisko a  
uspokojivú kariéru, a bude tak 
priťahovať najlepšie talenty 
zo všetkých členských štátov. 
V dnešnom oznámení o  
ekologizácii sa ako súčasť 
stratégie uvádza, ako sa Komisia 
do roku 2030 stane klimaticky 
neutrálnou. Stanovuje sa v ňom, 
že Komisia pôjde príkladom, 
pokiaľ ide o korporátne opatrenia 
v oblasti klímy, v duchu 
politických návrhov Európskej 
zelenej dohody. Komisia do 
roku 2030 zníži svoje emisie 
skleníkových plynov o 60  % v 
porovnaní s rokom 2005 a zvyšné 
emisie bude kompenzovať 
odstraňovaním uhlíka. 
Stratégia sa zameriava na tri 
strategické priority:
1. Atraktívne pracovisko: Komisia 
ako zamestnávateľ posilní svoju 
atraktivitu s cieľom získať a udržať 
si tie najlepšie talenty zo všetkých 
členských štátov, a zároveň verne 
odrážať rozmanitosť európskej 

spoločnosti, ktorej slúži. Touto 
stratégiou sa posilní existujúce 
úsilie o vytvorenie inkluzívneho, 
udržateľného a flexibilného 
pracovného prostredia s 
pracovnými podmienkami, 
ktoré sú ústretové voči rodinám, 
a lákavými perspektívami 
profesijného rozvoja pre všetkých. 
Okrem toho Komisia oznámením 
o ekologizácii zosúladí náš  
spôsob práce s politickými 
prioritami, na ktorých pracujeme, 
s konkrétnymi opatreniami, ktoré 
sa okamžite vykonajú:
• ďalšie znižovanie emisií z budov 

Komisie v Bruseli a ostatných 
sídlach;

• inteligentnejšia a ekologickejšia 
politika služobných ciest 
bez oslabenia prítomnosti v 
členských štátoch a potreby 
osloviť občanov;

• povzbudzovanie zamestnancov, 
aby na dochádzanie do 
zamestnania vo väčšej miere 
využívali udržateľnú dopravu, a 
aby boli bežné služobné vozové 
parky nahradené elektrickými 
vozidlami.

2. Rýchlejší a pružnejší výber a 
prijímanie zamestnancov: 

NOVÁ STRATÉGIA ĽUDSKÝCH ZDROJOV, KTORÁ MÁ POMÔCŤ PRILÁKAŤ TIE 
NAJLEPŠIE TALENTY ZO VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Komisia v spolupráci s 
Európskym úradom pre výber 
pracovníkov zavedie moderné, 
zrýchlené a pružnejšie postupy 
výberu a prijímania interných 
aj externých uchádzačov o 
zamestnanie. Cieľom je vybrať 
tých najtalentovanejších a 
najvhodnejších jednotlivcov, 
zabezpečiť rovnaké podmienky 
pre žiadateľov z rôznych prostredí 
a udržať si získané talenty.
3. Flexibilná a uspokojivá kariéra 
pre všetkých zamestnancov
Nová stratégia ľudských zdrojov 
posilní kariérne vyhliadky 
zamestnancov podporou 
vnútornej a vonkajšej mobility na 
všetkých úrovniach a na všetkých 
pracoviskách. Zreorganizuje a 
zlepší sa profesijné poradenstvo, 
mentorstvo, koučing a 
vyhľadávanie talentov.
Všetky tri priority budú 
podporené štvrtou prierezovou 
prioritou, ktorou je zjednodušenie 
služieb v oblasti ľudských zdrojov, 
a to uľahčovaním, digitalizáciou 
a urýchľovaním postupov v čo 
najväčšej možnej miere.
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MODERNIZÁCIA PRAVIDIEL EÚ V OBLASTI PRIEMYSELNÝCH EMISIÍ S CIEĽOM 
NASMEROVAŤ VEĽKÝ PRIEMYSEL NA DLHODOBÚ ZELENÚ TRANSFORMÁCIU 

KOMISIA OTVORILA NOVÉ LABORATÓRIÁ NA SKÚŠANIE EMISIÍ Z MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL

Európska komisia predložila návrhy 
na aktualizáciu a modernizáciu   
smernice o priemyselných 
emisiách, ktorá je kľúčovou 
legislatívou, pokiaľ ide o prevenciu 
a kontrolu znečisťovania. 
Aktualizované pravidlá pomôžu 
usmerniť priemyselné investície 
potrebné na transformáciu 
Európy zameranú na vybudovanie 
konkurencieschopného a klimaticky 
neutrálneho hospodárstva s 
nulovým znečisťovaním do roku 
2050. Ich cieľom je stimulovať 
inovácie, odmeňovať priekopníkov 

Európska komisia slávnostne 
otvorila dve nové laboratóriá 
svojho Spoločného výskumného 
centra v  talianskej Ispre, vďaka 
ktorým bude mať väčšiu kapacitu  
vykonávať emisné skúšky 
automobilov na trhu EÚ. 
Bude tak môcť určiť, či vozidlá 
spĺňajú požiadavky príslušných 
emisných predpisov EÚ, a  lepšie 
dohliadať na trh s  vozidlami. 
Komisia získala právomoc 
kontrolovať emisie z  automobilov 
po nedávnom emisnom 
škandále („aféra Dieselgate“) 
a  následnom  prepracovaní 
predpisov EÚ v  oblasti typového 
schvaľovania vozidiel, na základe 
ktorých sa bol zavedený dohľad 
a presadzovanie predpisov EÚ.

a pomôcť vytvoriť rovnaké 
podmienky na trhu EÚ. Revízia 
pomôže zabezpečiť dlhodobú 
investičnú istotu, pričom sa 
očakáva, že priemyslu vzniknú 
nové povinnosti v druhej polovici 
desaťročia.  
 
Revízia vychádza z celkového 
prístupu existujúcej smernice o 
priemyselných emisiách, ktorá sa 
v súčasnosti týka približne 50  000 
veľkých priemyselných zariadení 
a podnikov s intenzívnym chovom 
hospodárskych zvierat v Európe. 

Nové zariadenie pre dohľad 
nad trhom s  vozidlami umožní 
skúšať emisie v  regulovaných 
a  simulovaných podmienkach 
skutočnej premávky. Vďaka dvom 
klimatickým emisným komorám 
bude možné testovať vozidlá 
v  rôznych podmienkach (napr. 
teplota, vlhkosť a tlak), ktoré vplývajú 
na konečné emisné charakteristiky 
vozidla. Nové laboratóriá budú 
so svojimi najmodernejšími 
technológiami zároveň pomáhať 
Komisii pri zavádzaní budúcich 
emisných noriem. Komisia súčasne 
zverejňuje výsledky z  prvého roka 
činností Spoločného výskumného 
centra v oblasti dohľadu nad trhom, 
ktoré vykonávali ďalšie skúšobné 
zariadenia tohto centra. V správe 

Tieto zariadenia musia spĺňať 
emisné podmienky. Na to musia 
uplatňovať „najlepšie dostupné 
techniky“ špecifické pre jednotlivé 
činnosti. Tieto techniky určuje 
spoločne priemysel, národní experti 
i experti Komisie a občianska 
spoločnosť. Nové pravidlá sa budú 
vzťahovať na relevantnejšie zdroje 
emisií, zvýšia účinnosť povoľovania, 
znížia administratívne náklady, 
zvýšia transparentnosť a poskytnú 
väčšiu podporu prelomovým 
technológiám a iným inovačným 
prístupom.  

s  názvom  Dohľad nad európskym 
trhom s  motorovými vozidlami  sa 
uvádzajú výsledky emisných skúšok 
a  posudzovania zhody v  prípade 
40 vozidiel podľa normy Euro 
6 – zistilo sa, že skúšané vozidlá 
spĺňajú požiadavky za najrôznejších 
podmienok prevádzky. Centrum 
sa v  správe takisto podelilo 
o  skúsenosti a  osvedčené postupy 
pri skúšaní, aby tak pomohlo 
orgánom z  EÚ, ktoré vykonávajú 
dohľad nad motorovými vozidlami.


