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ŠTÁTNA POMOC

Komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré 
čelia rastúcim cenám energie

Európska komisia schválila 600 miliónový slovenský program na podporu spoločností, ktoré čelia rastúcim 
cenám energie v kontexte ruskej vojny proti Ukrajine. Program bol schválený podľa  dočasného krízového 
rámca štátnej pomoci. Program má slúžiť na podporu spoločností zo všetkých sektorov v kontexte ruskej vojny 
proti Ukrajine. Opatrenia bude spravovať Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a pomoc bude mať 
podobu priamych grantov. Pomoc bude k dispozícii spoločnostiam všetkých veľkostí a zo všetkých sektorov 
a je určená na pokrytie časti zvýšených nákladov na zemný plyn a elektrinu. Finančného sektora sa opatrenia 
netýkajú. Komisia skonštatovala, že slovenský program je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom 
krízovom rámci. Konkrétne: pomoc i) nepresiahne sumu 2 milióny eur na príjemcu a ii) neposkytne sa neskôr 
než 31. decembra 2023.
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EUROBAROMETER

Silná verejná podpora eura, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  
a nástroja SURE

STRATÉGIA EÚ V OBLASTI GLOBÁLNEHO ZDRAVIA

Podľa najnovšieho prieskumu 
Eurobarometra je podpora eura 
zo strany verejnosti naďalej veľmi 
silná. V prieskume sa zistilo, že 77 % 
respondentov sa domnieva, že 
mať euro je pre EÚ dobrou vecou 
a 69 % si myslí, že je to dobrá vec 
pre ich vlastnú krajinu. Zistilo sa, že 
64 % respondentov je za zrušenie 
1- a 2-eurocentových mincí, čo 
odráža vysokú a stabilnú úroveň 
podpory s absolútnou väčšinou 
vo všetkých krajinách eurozóny. 
Z výsledkov taktiež vyplýva vysoká 
úroveň podpory Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, 
ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU: 
75  % respondentov podporuje 
myšlienku plánu obnovy na 
podporu všetkých členských 
štátov za podmienok, že 
uskutočňujú ekologické, 

Komisia prijala novú stratégiu 
EÚ v oblasti globálneho zdravia, 
aby v meniacom sa svete zlepšila 
globálnu zdravotnú bezpečnosť 
a zaistila lepšie zdravie pre 
všetkých. EÚ touto stratégiou 
prehlbuje svoje vedúce postavenie 
a opätovne potvrdzuje svoju 
zodpovednosť za bezprostredné 
riešenie kľúčových globálnych 
výziev a nerovností v oblasti 
zdravia: nedokončený program 
v oblasti globálneho zdravia a 
boja proti ohrozeniam zdravia v 
ére pandémií. Stratégia považuje 
globálne zdravie za základný 
pilier vonkajšej politiky EÚ, ktorý 
je zásadným geopolitickým 
sektorom a ústredným prvkom 

digitálne a sociálne investície 
a reformy. Z výsledkov takisto 
vyplýva silná podpora nástroja 
SURE vo výške 100 miliárd eur 
určeného na ochranu pracovných 
miest a príjmov zasiahnutých 
pandémiou COVID-19. Prevažná 
väčšina respondentov (80  %) sa 
domnieva, že je dobré poskytovať 
úvery EÚ s cieľom pomôcť 
členským štátom udržať v  tomto 
kontexte ľudí v zamestnaní. 
Prieskum Eurobarometra sa 
uskutočnil medzi približne 17 800 
respondentmi z 19 členských 
štátov eurozóny od 3. do 11. 
októbra 2022, pričom sa meralo 
vnímanie finančnej podpory EÚ 
poskytovanej členským štátom EÚ 
na prekonanie krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 zo strany 
verejnosti. Kompletné výsledky 
prieskumu sú k dispozícii tu. 

strategickej autonómie EÚ. 
Presadzuje udržateľné, zmysluplné 
rovnocenné partnerstvá, ktoré 
vychádzajú zo stratégie  Global 
Gateway (globálna brána). 
Predstavuje  vonkajší rozmer 
európskej zdravotnej únie  a je 
navrhnutá tak, aby usmerňovala 
činnosť EÚ s cieľom zabezpečiť 
lepšiu pripravenosť a plynulú 
reakciu na ohrozenia zdravia. V 
stratégii sa uvádzajú tri kľúčové 
vzájomne prepojené priority pri 
riešení globálnych výziev v oblasti 
zdravia:
• zabezpečiť lepšie zdravie a 

dobré životné podmienky ľudí 
počas celého života,

• posilniť systémy zdravotnej 

starostlivosti a zlepšiť 
všeobecne dostupnú 
zdravotnú starostlivosť,

• predchádzať ohrozeniam 
zdravia vrátane pandémií 
a riešiť ich uplatňovaním 
prístupu „jedno zdravie“.

Ako to vidia Slováci:
• 81 % Slovákov si myslí, že mať 

euro je pre EÚ dobrou vecou,
• 71 % Slovákov si myslí, že euro 

je dobrá vec pre Slovensko,
• 84 % Slovákov je za zrušenie 1- 

a 2-eurocentových mincí,
• 69 % Slovákov podporuje 

myšlienku plánu obnovy na 
podporu všetkých členských 
štátov za podmienok, že sa 
uskutočňujú ekologické, 
digitálne a  sociálne investície 
a reformy,

• 70 % Slovákov sa stotožňuje 
s tým, že je dobré poskytovať 
úvery členským štátom 
s  cieľom udržať ľudí 
v zamestnaní.
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Komisia prijala hlavný  pracovný 
plán programu Horizont 
Európa na roky 2023 – 2024  s 
rozpočtom približne 13,5 
miliardy eur na podporu 
európskych  výskumníkov a 
inovátorov v hľadaní prelomových 
riešení environmentálnych, 
energetických, digitálnych 
a geopolitických výziev. 
Horizont Európa  je súčasťou 
rozsiahleho programu EÚ pre 
výskum a inovácie s rozpočtom 
95,5 miliardy eur a ako taký 
má finančne podporovať 
dosahovanie  cieľov EÚ v oblasti 
klímy, zvyšovania  energetickej 

odolnosti  a rozvoja  základných 
digitálnych technológií. Slúži 
aj na financovanie cielených 
opatrení  na podporu Ukrajiny, 
zvyšovanie hospodárskej 
odolnosti a ako príspevok k 
udržateľnej obnove po pandémii 
COVID-19. Má pomôcť vytvoriť 
silnejší európsky výskumný a 
inovačný ekosystém, a to aj 
vďaka rozsiahlejšiemu zapojeniu 
európskych výskumníkov a 
inovátorov, zvýšením mobility 
a financovaním výskumných 
infraštruktúr na celosvetovej 
úrovni. 
 

EÚ CHCE V  ROKOCH 2023 A  2024 INVESTOVAŤ 13,5 
MILIARDY EUR DO VÝSKUMU A INOVÁCIÍ

AKCIE MARIE CURIE-SKŁODOWSKEJ 

1,75 miliardy eur na nové výzvy pre výskumníkov a inštitúcie

Komisia oznámila nové výzvy 
na podporu odbornej prípravy, 
zručností a kariérneho rastu 
výskumných pracovníkov v rámci 
akcií Marie Curie-Skłodowskej 
(MSCA), hlavného programu EÚ 
pre financovanie doktorandského 
štúdia a postdoktorandskej 
odbornej Komisia oznámila nové 
výzvy na podporu odbornej 
prípravy, zručností a kariérneho 
rastu výskumných pracovníkov 
v rámci akcií Marie Curie-
Skłodowskej (MSCA), hlavného 
programu EÚ pre financovanie 
doktorandského štúdia  
a postdoktorandskej odbornej 
prípravy v rámci programu 
Horizont Európa. Akcie Marie 
Curie-Skłodowskej s celkovým 
rozpočtom 6,6 miliardy eur na 
obdobie 2021 – 27 podporujú 
výskumných pracovníkov z 

celého sveta, a to vo všetkých 
fázach kariéry a vo všetkých 
disciplínach. V roku 2023 poskytnú 
akcie Marie Curie-Skłodowskej 
vyše 856 miliónov eur a v roku2024 
vyše 902 miliónov eur, ktoré 
budú k dispozícii na päť hlavných 
činností pracovného programu:
• Doktorandské siete MSCA   

realizujú doktorandské 
programy zamerané 
na odbornú prípravu 
doktorandov v rámci 
akademickej obce a iných 
odvetví vrátane priemyslu  
a podnikov.

• Postdoktorandské štipendiá 
MSCA  – zvyšujú tvorivý 
a inovačný potenciál 
výskumných pracovníkov, 
ktorí získali titul PhD  
a chcú nadobudnúť nové 
zručnosti prostredníctvom 

pokročilej odbornej prípravy, 
medzinárodnej, interdisciplinárnej  
a medzisektorovej mobility. 
Finančné prostriedky budú 
k dispozícii výskumným 
pracovníkom, ktorí sú 
pripravení realizovať výskum 
na hraniciach poznania  
a inovatívne projekty v Európe 
a na celom svete, a to aj mimo 
akademickej obce.

• Výmenné pobyty 
pracovníkov MSCA  – rozvíjajú  
medzinárodnú, medzisektorovú  
a interdisciplinárnu udržateľnú 
spoluprácu v oblasti výskumu 
a inovácií prostredníctvom 
výmeny pracovníkov. Program 
pomáha premeniť nápady na 
inovatívne produkty, služby 
alebo procesy.  

• a dalšie...
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EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA

skoncovať s nehospodárnymi obalmi, podporovať opätovné použitie a recykláciu

EÚ sa dohodla na novom predpise o udržateľnejších a recyklovateľnejších 
batériách

Komisia navrhla nové celoeurópske 
pravidlá týkajúce sa obalov s 
cieľom  riešiť tento sústavne 
rastúci zdroj odpadu  a frustrácie 
spotrebiteľov. Každý Európan 
vyprodukuje ročne v priemere 
takmer 180  kg odpadu z obalov. 
Obaly sú jednou z hlavných 
oblastí, v ktorých sa siaha po 
pôvodných materiáloch, keďže v 
EÚ sa na obaly používa až 40  % 
plastov a 50  % papiera. Ak by sa 
neprijali žiadne opatrenia, EÚ by 
do roku 2030 zaznamenala ďalší 
nárast odpadu z obalov o 19  % a 
v prípade odpadu z plastových 
obalov dokonca o 46  %. Nové 

Komisia víta predbežnú 
politickú dohodu medzi 
Európskym parlamentom a 
Radou, ktorej cieľom je, aby sa 
všetky batérie uvádzané na trh EÚ 
stali udržateľnejšími, bezpečnejšími 
a aby boli v súlade so zásadami 
obehového hospodárstva. Dohoda 
vychádza z  návrhu Komisie  z 
decembra 2020 a rieši  sociálne, 
hospodárske a environmentálne 
otázky týkajúce sa všetkých druhov 
batérií. Kľúčovým úspechom v 
rámci Európskej zelenej dohody  je 
nový právny predpis, ktorý 
zabezpečuje  udržateľnosť batérií 
počas celého ich životného cyklu – 
od získavania materiálov až po ich 
zber, recykláciu a zmenu účelu. 
Po nadobudnutí účinnosti nového 

pravidlá majú tento trend zastaviť. 
Spotrebiteľom umožnia  zvoliť 
si opätovne použiteľné 
obaly, odbúrajú nadbytočné obaly, 
obmedzia  nadmerné balenie  a 
poskytnú  jasné označenia  na 
podporu správnej recyklácie. Pokiaľ 
ide o priemysel, vytvoria  nové 
obchodné príležitosti, a to 
najmä pre menšie firmy, znížia 
potrebu  pôvodných materiálov, 
zvýšia recyklačnú kapacitu Európy 
a znížia jej závislosť od primárnych 
zdrojov a externých dodávateľov. 
Nové pravidlá nasmerujú odvetvie 
obalov k dosiahnutiu  klimatickej 
neutrality do roku 2050.

právneho predpisu sa od roku 2024 
postupne zavedú  požiadavky na 
udržateľnosť z hľadiska uhlíkovej 
stopy, recyklovaného obsahu 
a výkonnosti a trvanlivosti. 
Komplexnejší regulačný rámec 
pre rozšírenú zodpovednosť 
výrobcu sa začne uplatňovať do 
polovice roka 2025, pričom sa 
časom zavedú  vyššie ciele zberu. 

V prípade prenosných batérií bude 
cieľ stanovený na 63  % do roku 
2027 a 73 % do roku 2030, zatiaľ čo v 
prípade batérií pre ľahké dopravné 
prostriedky bude cieľ stanovený 
na 51  % do roku 2028 a 61  % do 
roku 2031.  Všetky zozbierané 
batérie sa musia recyklovať  a 
musia sa dosiahnuť vysoké úrovne 
zhodnocovania, najmä pokiaľ 
ide o cenné materiály ako meď, 
kobalt, lítium, nikel a olovo. Ciele 
materiálového zhodnocovania v 
prípade lítia budú stanovené na 
50 % do roku 2027 a 80 % do roku 
2031. Podniky, ktoré uvádzajú 
batérie na vnútorný trh EÚ, budú 
musieť preukázať, že materiály 
použité na ich výrobu boli  získané 
zodpovedne.


