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Zhrnutie 
Diskusie o budúcnosti Európy umožnili hlavám štátov alebo predsedom vlád predstaviť v 
Európskom parlamente svoje názory na smer, ktorým by sa v budúcnosti mala EÚ-27 vydať. Vďaka 
tomu sa ukázalo, že aj keď sa postoj k otázke závažnosti významu jednotlivých politík líši, rečníci 
sa v názoroch na mnohé problémy zhodujú. Predpoklad, na ktorom sa zhodli všetci rečníci, je 
pridaná hodnota členstva v EÚ, ktorá vyplýva z hospodárskych alebo bezpečnostných výhod 
členstva. Rovnako sa rečníci zhodli na tom, že členské štáty, bez ohľadu na ich veľkosť alebo 
hospodársku prosperitu, nedokážu zdolávať výzvy 21. storočia individuálne. V tomto zmysle 
zdôraznili všetci rečníci potrebu jednotnosti EÚ a poukázali na hodnoty EÚ, ktoré treba zachovať, 
pričom sa predpokladá, že pôvod týchto hodnôt pochádza z rôznych zdrojov.  

S cieľom uznať pridanú hodnotu EÚ niektorí rečníci zdôraznili potrebu posilniť prepojenie medzi 
aparátom EÚ a európskymi občanmi. Podľa niektorých rečníkov by sa mali občania viac zapájať 
do rozhodovacieho procesu EÚ; iní by chceli zvýšiť povedomie občanov o tom, čo EÚ dosiahla. Z 
diskusií vyplynulo, že o reformy zmluvy je minimálny záujem. Zlepšenia by sa teda mali zakladať 
na súčasnom právnom usporiadaní. Pokiaľ ide o určenie politických potrieb, rečníci uviedli ako tri 
hlavné prioritné oblasti migráciu, zmenu klímy a bezpečnosť. Pri týchto a rovnako aj pri ďalších 
politikách sa však medzi rečníkmi líšil názor na to, do akej miery by EÚ mala zasahovať. Ďalším 
sporným bodom zostáva, či je potrebné upustiť od zásady jednomyseľnosti, a ak áno, v ktorých 
oblastiach. Z analýzy takisto vyplynulo, že niekedy za výberom témy (napr. nezamestnanosť) 
nestála len konkrétna politická príslušnosť rečníka, ale aj všeobecné udalosti na medzinárodnej 
úrovni (napr. obchodný spor s USA) alebo otázky týkajúce sa programu na úrovni EÚ (napr. 
navrhovanie hlavných kandidátov). Pre hlavy štátov alebo predsedov vlád diskusie vytvorili 
platformu na predkladanie svojich vlastných návrhov. Nové, aj keď potenciálne protichodné 
nápady, ktoré prichádzali zo strany rečníkov, spadali jednak do oblastí politiky, no týkali sa aj 
širších inštitucionálnych záležitostí.  

Pokiaľ ide o kľúčové oblasti politiky uvedené v tomto dokumente, v rámci HMÚ pretrvávajú 
rozdiely medzi prístupmi zameranými na zníženie rizika (t. j. vyrovnaný rozpočet a zdravý 
bankový systém) a pozíciami, ktoré zdôrazňujú potrebu solidarity medzi členskými štátmi. 
Migrácia sa jednoznačne prejavuje ako oblasť, v ktorej je potrebná spoločná stratégia EÚ, hoci 
pretrvávajú nejednotnosť v súvislosti s reformou spoločného európskeho azylového systému 
(CEAS) a rozpory medzi postojmi zdôrazňujúcimi solidaritu či flexibilitu. Pokiaľ ide o sociálny 
rozmer, väčšina rečníkov, ktorí sa k tejto téme vyjadrili, podporila Európsky pilier sociálnych práv. 
Zatiaľ čo väčšina z nich uviedla, že sociálna politika a politika sociálneho zabezpečenia by mali 
byť prioritami na úrovni EÚ, niektorí navrhli minimálne mzdy alebo poistenie v nezamestnanosti. 
Pokiaľ ide o obchod, väčšina rečníkov, ktorí sa zaoberali touto otázkou, zdôraznila potrebu 
zabrániť protekcionizmu alebo nacionalistickým prístupom a zároveň lepšie chrániť strategické 
záujmy EÚ a zachovať sociálne a environmentálne normy. V súvislosti s viacročným finančným 
rámcom (VFR) boli rozličné názory rečníkov, ktorí sa zaoberali veľkosťou rozpočtu EÚ, pomerne 
vyvážené, či už išlo o jeho zníženie, navýšenie alebo jeho všeobecne jeho prispôsobenie 
potrebám EÚ. Opäť sa v tejto súvislosti názory rečníkov líšili v tom, či sa majú ponechať výdavky 
na štrukturálnu politiku a politiku súdržnosti nezmenené. V otázke potreby bezpečnosti a obrany 
sa názory rečníkov vo veľkej miere zhodovali, a to najmä čo sa týka vonkajších hrozieb, ktorým EÚ 
čelí. Hoci transatlantická väzba a multilateralizmus sú aj naďalej významnými faktormi, väčšina 
vedúcich predstaviteľov zdôraznila aj význam stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) a 
Európskeho obranného fondu (ERF). Inštitucionálne aspekty bezpečnosti a obrany však zostávajú 
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sporné. Postoje lídrov k otázkam zmeny klímy a energetiky potvrdili nadnárodný charakter týchto 
problematík. Diskutovalo sa o znížení emisií uhlíka a dosiahnutí uhlíkovo neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050, ako aj o potrebe podporovať energiu z obnoviteľných zdrojov, 
diverzifikovať dodávky a zvyšovať energetickú účinnosť. Pokiaľ ide o inštitucionálne aspekty, 
rečníci ako prioritu stanovili potrebu väčšieho zapojenia občanov. Názory na to, či je potrebné 
„viac“ alebo „menej“ Európy, boli zmiešané. 
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1. Úvod 
V nadväznosti na rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ predseda Európskeho parlamentu 
Antonio Tajani oznámil svoj zámer usporiadať sériu diskusií o budúcnosti Európy v priebehu jeden 
a pol roka na plenárnych schôdzach až do volieb do Európskeho parlamentu v máji 2019. Jeho 
cieľom bolo vyzvať hlavy štátov alebo predsedov vlád a iné vedúce osobnosti EÚ, aby od začiatku 
roku 2018 vyjadrovali svoju víziu v rámci demokratického a otvoreného fóra. Takýto prístup nemal 
v inštitucionálnom živote Parlamentu obdobu a prišiel v čase, keď sa oceňoval každý príspevok a 
nápad s cieľom prispieť k obnoveniu stability a jasnosti európskeho projektu. 
Diskusií o budúcnosti Európy sa zúčastnila väčšina hláv štátov alebo predsedov vlád EÚ. Približne 20 
hláv štátov alebo predsedov vlád prijalo pozvanie (obrázok 1) a vyjadrilo svoje názory v prejavoch 
(obrázok 2), po ktorých nasledovala diskusia s poslancami počas plenárnych schôdzí Parlamentu. 
Diskusie boli pôvodne naplánované len na rok 2018, no napokon pokračovali do posledného 
plenárneho zasadnutia v apríli 2019. Diskusie ponúkli cennú príležitosť zamyslieť sa nad 
budúcnosťou EÚ a zvýšiť informovanosť občanov a politikov pred samitom, ktorý sa konal 9. mája 
2019 v Sibiu (Rumunsko) a pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnili o pár dní 
neskôr v tom istom mesiaci. 

Obrázok 1 – Účastníci diskusií o budúcnosti Európy v Európskom parlamente (2018 – 2019) 

 
Zdroj údajov: EPRS. 

Obrázok 2 – Členské štáty, ktorých vedúci predstavitelia sa zúčastnili na diskusiách o 
budúcnosti Európy v Európskom parlamente (2018 – 2019) 

 
Zdroj údajov: EPRS. 
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2. Trendy, podobnosti a rozdiely v diskusiách o budúcnosti 
Európy 

Počas diskusií o budúcnosti Európy v Európskom parlamente sa riešili mnohé témy a boli 
predstavené rôzne vízie. Všetci rečníci svoj prejav zamerali konkrétnym smerom, ktorý odrážal rôzne 
záujmy jednotlivých krajín, stupeň ich prosperity alebo politickú príslušnosť. Táto analýza ukazuje 
hlavné podobnosti a rozdiely medzi príhovormi a identifikuje hlavné myšlienky, na ktorých sa všetci 
zhodli. 

Pri skúmaní prejavov všetkých 20 hláv štátov alebo predsedov vlád, ktorí vystúpili v rámci diskusií o 
budúcnosti Európy1, môžeme pozorovať určité konvergencie, trendy a rozdiely. Nasledujúci prehľad 
sa najprv zaoberá spoločnými bodmi, na ktorých sa zhodli všetci rečníci. Potom nasleduje analýza 
ich názorov na hlavné problémy, ktorým EÚ čelí. V rámci prehľadu sa pozornosť venuje aj rozdielnym 
dôrazom, pokiaľ ide o voľbu politických otázok, a skúmajú sa frekvencie odkazov na konkrétne 
otázky a miera pozornosti, ktorá sa venuje jednotlivým otázkam politiky. Príklady ilustrujú, prečo sa 
niektorí rečníci venovali určitým témam viac ako iní. Na záver tohto oddielu sa uvedie zoznam 
všetkých nových návrhov hláv štátov alebo predsedov vlád v rámci diskusií o budúcnosti Európy.  

2.1. Spoločné posolstvá 
Zatiaľ čo hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ sa vo svojich prejavoch často zameriavali na rôzne 
prvky alebo zdôraznili rôzne oblasti politiky, v nasledujúcej analýze sa uvádzajú hlavné posolstvá, 
na ktorých sa v zásade všetci dohodli. 

Na členstve v EÚ záleží 
Všetci rečníci zdôraznili výhody, ktoré vyplývajú z členstva ich krajiny v Európskej únii. Mnohí to 
vyhlásili, keď hovorili o lepšej hospodárskej situácii vo svojej krajine. Väčšina tiež zdôraznila pridanú 
hodnotu, ktorú EÚ poskytuje v oblasti bezpečnosti, slobody alebo demokracie či právneho štátu. 
Predseda vlády Holandska Mark Rutte uviedol, že „všetky členské štáty majú prospech z jednotného 
trhu, menovej únie a voľného pohybu osôb.“ Je však podľa neho „rovnako dôležité, že EÚ je zárukou 
bezpečnosti, stability a právneho štátu“. Ďalším prínosom členstva v EÚ, ktorý uviedli mnohé hlavy 
štátov alebo predsedovia vlád, bol význam Únie ako garanta mieru. Hoci mnohí rečníci túto úlohu 
poňali z historického hľadiska, predseda vlády Chorvátska André Plenković zdôraznil, že je to 
dôležité aj v súčasnosti. 

Luxemburský premiér Xavier Bettel uviedol, že „tieto výhody vyplývajúce z členstva krajiny v Únii sú 
jednoducho vnímané ako samozrejmosť“. Niektorí vedúci predstavitelia, ako napríklad estónsky 
predseda vlády Jüri Ratas, tiež na seba prevzali určitú zodpovednosť a uznali, že „musíme našim 
podnikom hovoriť o výhodách jednotného trhu a jednotnej meny, našim občanom o voľnom 
pohybe osôb a našim študentom o programe ERASMUS.“ 

Spoločne čeliť problémom  
Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa tiež zhodli na tom, že žiadny členský štát, bez ohľadu na jeho 
veľkosť, nie je dostatočne veľký na to, aby sa sám dokázal vysporiadať s výzvami 21. storočia. Antonio 
Costa, portugalský premiér, vyzval všetkých, aby „si uvedomili, že žiadnu z hlavných výziev, ktorým 
                                                             

1 Slovinský predseda vlády Marjan Saič najprv prijal pozvanie Európskeho parlamentu, potom sa však rozhodol, že sa na 
diskusii nezúčastní. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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čelíme, nedokáže vyriešiť lepšie mimo EÚ žiadny členský štát samostatne, a to bez ohľadu na to, o 
akú bohatú krajinu ide alebo koľko má obyvateľov.“ 

Zachovanie jednoty EÚ 
Každý rečník spomenul potrebu jednoty, pričom niektorí, ako rumunský prezident Klaus Iohannis, 
vo svojom prejave na túto tému kládol najväčší dôraz. Predseda vlády Holandska Mark Rutte túto 
myšlienku stručne zhrnul, keď sa vyjadril, že „jednota... je budúcnosť Európy“. Spoločne s prejavmi 
solidarity sa často spomínala aj jednota. 

Ochrana hodnôt EÚ 
Ďalšou opakujúcou sa témou bola dôležitosť európskych hodnôt a potreba chrániť ich, tak v rámci 
EÚ, ako aj navonok. Pedro Sanchez, španielsky predseda vlády, zdôraznil, že „teraz je čas chrániť a 
obhajovať hodnoty, vďaka ktorým je náš projekt jedinečný a predmetom závisti zvyšku sveta“. 
Európske hodnoty boli často spomínané spoločne s európskou identitou. Zatiaľ čo však poľský 
premiér Mateusz Morawiecki vymedzil európsku identitu ako zakorenenú v kresťanstve, väčšina 
ostatných rečníkov, ako napríklad rumunský prezident Klaus Iohannis, zdôraznila, že táto identita je 
„založená na zásadách, hodnotách a spoločných záujmoch“. 

Dôležitá úloha občanov EÚ 
Všetky hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ, ktorí vystúpili v Európskom parlamente, zdôraznili 
dôležitú úlohu európskych občanov. Lepšiu komunikáciu s občanmi považovala väčšina rečníkov za 
zásadné riešenie niektorých výziev, ktorým EÚ v súčasnosti čelí (pozri oddiel 2.2), najmä vzostupu 
euroskepticizmu a populizmu. V tejto súvislosti existujú dve odlišné a navzájom sa doplňujúce 
perspektívy: Niektorí rečníci sa zamerali na potrebu aktívnejšie zapojiť občanov do procesu a 
rozhodovania EÚ prostredníctvom dialógov s občanmi a iných foriem priamej demokracie. Ďalší 
rečníci zdôraznili, že je potrebné, aby sa zviditeľnili prínosy EÚ pre občanov a splnili ich priority. 
Predseda vlády Švédska Stefan Löfven zhrnul tento bod a uviedol, že EÚ musí „neustále preukazovať 
svoj význam pre každodenný život ľudí – aj pre ich sny do budúcnosti.“ Írsky predseda vlády 
(Taoiseach) Leo Varadkar poukázal na komplementárnosť týchto dvoch názorov a uviedol, že 
„občania musia cítiť výhody Európy, prijať ju a aktívne sa podieľať na jej ďalšom rozvoji“. 

Reforma EÚ v súčasnom rámci stanovenom zmluvami 
Posledným spoločným posolstvom, ktoré zaznelo, bola nutnosť reformovať EÚ. Hoci niektoré 
členské štáty vyjadrili určitú kritiku výkonnosti EÚ, iní poukázali na potrebu reformy v súvislosti s 
výzvami, ktorým EÚ čelí. V oboch prípadoch bolo uprednostňovanou možnosťou, ktorú podporili 
hlavy štátov alebo predsedovia vlád EÚ, vykonanie tejto reformy v súčasnom rámci stanovenom 
zmluvami, keďže je dostatočne flexibilný na to, aby umožnil mnoho potrebných zmien. Mnohí 
politici, ako napríklad belgický premiér Charles Michel, boli presvedčení, že zmena zmlúv by v 
súčasnosti „bola dokonca kontraproduktívna“. V tejto súvislosti niektorí zdôraznili možnosť využiť 
posilnenú spoluprácu, zatiaľ čo iní boli proti viacrýchlostnej Európe. 
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Tabuľka 1 – Prehľad tém, ktorým sa venovali jednotlivé hlavy štátov alebo predsedovia vlád 
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2.2. Hlavné výzvy, ktorým Európa čelí 
Rečníci pripomenuli početné výzvy, ktorým EÚ v poslednom čase čelí, najmä hospodársku a 
finančnú krízu, migračnú a utečeneckú krízu, ako aj vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit). 
Následne načrtli hlavné výzvy súčasnosti a nasledujúcich rokov (pozri obrázok 3). 

Obrázok 3 – Hlavné výzvy, ktoré uviedli rečníci 

 

Zdroj údajov: EPRS. 

Spomenuté výzvy možno rozdeliť do troch kategórií: i) výzvy v jednotlivých oblastiach politiky, ii) 
politické výzvy a iii) medzinárodné výzvy. 

Pokiaľ ide o výzvy v jednotlivých oblastiach politiky, najčastejšie išlo o migráciu, zmenu klímy a 
bezpečnosť. Tieto témy boli aj najčastejšie uvádzanými výzvami zo všetkých troch kategórií (pozri 
vyššie i), ii), iii)). Ďalšie dôležité politické výzvy boli zaznamenané v oblasti digitalizácie a 
hospodárskeho rozvoja. Pokiaľ ide o politické výzvy, väčšina rečníkov vyjadrila obavy zo zväčšujúcej 
sa priepasti medzi inštitúciami a občanmi a vyjadrili názor, že treba upraviť politickú a 
inštitucionálnu výkonnosť EÚ. Belgický predseda vlády Charles Michel hovoril o „zásadnej kríze 
dôvery“ vo verejné inštitúcie vrátane európskych, ako aj v tradičné médiá. Mnohí politici tento jav 
spájali s nárastom populizmu. Hoci mnohí rečníci vnímali vzostup populizmu ako hlavnú hrozbu, 
ktorej treba čeliť, taliansky premiér Giuseppe Conte ho považuje za príležitosť „zvrátiť proces 
postupnej separácie tých, ktorí riadia a tých, ktorí sú riadení“. Predseda vlády Slovenskej republiky 
Peter Pellegrini naopak uviedol, že „EÚ nie je nejaký fiktívny vzdialený Brusel. My sme Európska 
únia“.  

Hoci sa všetky hlavy štátov alebo predsedovia vlád zhodli na tom, že členské štáty musia čeliť výzvam 
spoločne, ich názory na presnú podobu tejto spolupráce sa líšili. Niektorí tvrdili, že určité 
zodpovednosti treba vrátiť národným štátom, pričom poľský predseda vlády Mateusz Morawiecki 
dokonca požadoval „Úniu národov 2.0“. Mnohí ďalší žiadali viac Európy, ale len v určitých oblastiach. 
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na posilnenie „európskej suverenity“ a na zvýšenie 
európskej úrovne.  
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Pokiaľ ide o rozhodovací proces, takisto zazneli hlasy, aby sa upustilo od zásady jednomyseľnosti, 
ako požadoval napríklad španielsky predseda vlády Pedro Sanchez; iní rečníci, ako napríklad 
prezident Cypru Nicos Anastasiades, naopak zdôraznili potrebu zachovať rozhodovanie založené na 
konsenze. 

Pokiaľ ide o medzinárodné výzvy, najčastejšie bola spomínaná nestabilita v regióne, ktorá je 
definovaná ako geopolitická nestabilita a/alebo konflikty v blízkosti hraníc EÚ, a výzvy 
multilaterálneho poriadku, ktoré sa väčšinou opisujú ako zhoršovanie transatlantických vzťahov a 
ruská agresia. Okrem toho sa v kontexte meniaceho sa multilaterálneho poriadku spomínala aj 
aktívnejšia a sebaistejšia úloha Číny a v menšom rozsahu aj ďalších subjektov, ako je India, a to na 
globálnej úrovni. A napokon bola spomenutá globalizácia, a to buď ako výzva sama osebe alebo v 
súvislosti so svojim viacrozmerným vplyvom, ako je strata európskej konkurencieschopnosti alebo 
nárast sociálnych nerovností. 

2.3. Hlavné témy a priority 
Pri pohľade na otázky politiky, ktoré riešia hlavy štátov alebo predsedovia vlád, je potrebné 
rozlišovať medzi celkovým počtom politických otázok a pozornosťou, ktorá sa venuje každej z týchto 
konkrétnych tém. 

Počet a hĺbka tém, ktorým sa rečník venoval 
Hlavy štátov a predsedovia vlád vo svojich prejavoch v Európskom parlamente spomenuli 15 zo 27 
tém uvedených v tabuľke 1. Je možné pozorovať klesajúcu tendenciu, pokiaľ ide o priemerný počet 
tém medzi prvým prejavom v januári 2018 a aktuálnejšími prejavmi. 

Obrázok 4 – Počet tém na rečníka 

 

Zdroj údajov: EPRS. 

Rečník, ktorý sa zaoberal najväčším počtom tém, bol luxemburský predseda vlády Xavier Bettel, 
ktorý sa dotkol 21 otázok. Na druhej strane najmenej tém – osem – spomenul dánsky predseda vlády 
Larsa Løkke Rasmussen. Ak zhodnotíme iba celkový počet riešených tém, nie je možné urobiť si 
ucelený obraz.  
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Graf 5 – Rečnícka doba venovaná jednotlivým témam 

 

Zdroj údajov: EPRS. 

Okrem počtu uvedených tém je potrebné zohľadniť ďalší faktor, a teda čas, ktorý vo svojom prejave 
venovali rečníci každej z týchto tém. Pri rozdelení do troch kategórií (t. j. krátke, stredne dlhé a dlhé 
časové obdobie) možno pozorovať celkový trend znižovania dôrazu na každú konkrétnu otázku pri 
porovnávaní skorších a neskorších rečníkov. To znamená, že rečníci, ktorí predstúpili neskôr, sa 
nielenže venovali menšiemu počtu tém, ale venovali týmto témam aj menej politickej pozornosti. 
Pri pohľade na jednotlivých rečníkov si môžeme všimnúť rozdiely medzi počtom tém, ktoré 
spomínajú, a dôrazom, ktorý sa na tieto témy kladie. Napríklad Lars Løkke Rasmussen a Mark Rutte 
sa v priemere dotkli menšieho počtu tém, o každej z nich však hovorili relatívne dlho . Naopak, 
estónsky predseda vlády Jüri Ratas bol jedným z rečníkov, ktorý spomenuli väčšinu tém, avšak 
každej sa venoval pomerne krátko. Iní, napríklad predsedovia vlády Luxemburska a Poľska, hovorili 
o vysokom počte tém, pričom každej z nich zároveň venovali značnú politickú pozornosť (pozri 
obrázky 4 a 5).  

Celková frekvencia a pozornosť venovaná témam 
Aj pri porovnávaní politickej pozornosti venovanej každej téme je možné vidieť koreláciu medzi 
frekvenciou, s akou sa každá téma spomína, a pozornosťou, ktorá sa jej venuje. 
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Obrázok 6 – Frekvencia spomenutia témy 

 

Zdroj údajov: EPRS. 

Politická oblasť, ktorú spomenul každý rečník, bola migrácia. Ďalšími významnými oblasťami politiky 
boli klíma (90 % všetkých hláv štátov alebo predsedov vlád), VFR (85 %) a obrana (85 %). 
Zriedkavejšie spomínané oblasti politiky boli rozvojová politika (20 %), doprava (20 %), ako aj 
potraviny a zdravie (5 %). Pri pohľade na priemernú pozornosť venovanú jednotlivým témam je z 
obrázku 7 zjavné, že v priemere najväčšia pozornosť bola venovaná témam migrácie, sociálnej 
politiky, VFR a obrany. Najmenšiu pozornosť venovali rečníci v priemere oblasti dopravy, európskych 
volieb, energetiky a vzdelávania a kultúry. 

Obrázok 7 – Čas venovaný každej téme 

 

Zdroj údajov: EPRS. 
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Pri pohľade na tieto dva rozmery je zrejmé, že v mnohých prípadoch sa tiež témam, na ktoré 
upozornili mnohí rečníci, venovala v priemere veľká pozornosť vtedy, keď boli spomenuté. Témy 
ako migrácia, VFR a obrana boli na popredných miestach, zatiaľ čo iné, ako je rozvojová politika a 
doprava, sú z oboch hľadísk na nižších pozíciách. Pokiaľ však ide o iné témy, ako je sociálna politika, 
existuje rozdiel medzi frekvenciou a dôrazom. Zatiaľ čo šiesti rečníci vôbec nespomenuli sociálnu 
politiku, iní rečníci venovali tejto téme druhý najväčší dôraz, predstihla ju len migrácia. Opačným 
príkladom je téma klímy, ktorá bola druhou najčastejšie spomenutou témou po migrácii, avšak 
dôraz, ktorý na ňu rečníci kládli, je menší než v prípade ôsmich ďalších tém.  

Obrázok 8 – Frekvencia a dôležitosť uvedených tém 

 
Zdroj údajov: EPRS. 

2.4. Možné vysvetlenia, prečo je čas venovaný jednotlivým 
otázkam u každého rečníka iný 

Existuje samozrejme viacero dôvodov, prečo niektorí rečníci dôrazne poukázali na určitú 
problematiku, pričom iní sa jej venovali len okrajovo alebo ju ani nespomenuli. Niektoré z rozdielov 
je možné vysvetliť odlišnými prioritami jednotlivých krajín, ako aj straníckou politickou 
príslušnosťou. Napríklad všetci rečníci patriaci do ľavej časti politického spektra venovali veľkú časť 
svojho výstupu sociálnej politike. 

Väčšina rečníkov, ktorí sa venovali nezamestnanosti, pochádza z krajín, kde bolo v poslednej dobe 
zaznamenané výrazné zníženie miery nezamestnanosti, alebo naopak, kde je miera 
nezamestnanosti naďalej veľmi vysoká. Výnimkou, pokiaľ ide o tento trend, bola nemecká 
kancelárka Angela Merkelová, ktorá hovorila o nezamestnanosti, hoci nezamestnanosť v Nemecku 
nepatrí medzi najväčšie problémy. Pedro Sanchez a Giuseppe Conte, ktorí pochádzajú z krajín s 
pretrvávajúcou vysokou mierou nezamestnanosti, predložili návrhy na riešenie tejto otázky na 
európskej úrovni. Pedro Sanchez navrhol zavedenie európskeho systému poistenia v 
nezamestnanosti a Giuseppe Conte zdôraznil, že „v novom európskom legislatívnom období je 
potrebné pokračovať v boji proti nezamestnanosti a ráznejšie podporovať rast.“ Ďalšie rozdiely 
možno vysvetliť v spojitosti s načasovaním témy (napr. ak sa o téme práve diskutuje alebo sa o nej 
má diskutovať v Európskej rade alebo Európskom parlamente). Dobrým príkladom je nadnárodná 
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kandidátna listina. Zatiaľ čo polovica z prvých šiestich rečníkov sa otázkou nadnárodných 
kandidátnych listín zaoberala, ďalších 14 rečníkov ju vôbec nespomenulo, keďže nebola súčasťou 
programu. To isté platí aj pre zmienky o postupe navrhovania hlavných kandidátov. Ďalším 
príkladom je obchod, pričom v období od januára 2018 do mája 2018 mu skupina rečníkov v 
rozprave Európskeho parlamentu venovala viac pozornosti než väčšina rečníkov potom. Dalo by sa 
to vysvetliť skutočnosťou, že v tom čase bol obchodný spor s USA v kritickej fáze a na túto otázku sa 
zameriavala väčšina zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konali v tomto období, kým hlavy štátov 
alebo predsedovia vlád EÚ nedosiahli dohodu 17. mája 2018.  

2.5. Príležitosť predkladať nové návrhy 
Diskusie o budúcnosti Európy v Európskom parlamente boli nielen fórom pre diskusiu o rôznych 
víziách budúcnosti EÚ, ale aj príležitosťou predstaviť nové myšlienky a konkrétne návrhy a 
prediskutovať ich. Viac ako polovica rečníkov využila túto príležitosť a predložila nové návrhy v 
rôznych oblastiach politiky. Zatiaľ čo niektoré hlavy štátov alebo predsedovia vlád požadovali v 
niektorých oblastiach politiky konkrétne ciele, ako napríklad v oblasti zmeny klímy, iní navrhovali 
nové mechanizmy partnerského preskúmania v oblasti právneho štátu, alebo ako podporný proces 
na ceste k hospodárskej konvergencii. Hoci sa mnohí sústredili na politické otázky, niektorí predložili 
návrhy na zlepšenie inštitucionálneho usporiadania EÚ. Tieto návrhy mali protichodné smerovania, 
pričom niektoré požadovali modernizáciu inštitúcií EÚ a zrušenie jednomyseľnosti v rôznych 
oblastiach politiky a iné žiadali, aby sa členským štátom udelilo viac právomocí.  

Tabuľka 2 – Konkrétne návrhy jednotlivých rečníkov 
Rečníci Oblasti politiky/témy Návrhy 
António Costa Európsky semester Mechanizmus konvergencie zameraný na pomoc 

jednotlivým krajinám zlepšiť ich rastový potenciál 
Emmanuel Macron Zapojenie občanov Konzultácia s občanmi o budúcnosti Európy 
Emmanuel Macron Klíma Minimálna cena uhlíka 
Emmanuel Macron Migrácia Program na podporu miestnych orgánov, ktoré 

prijímajú a integrujú utečencov 
Charles Michel Právny štát Mechanizmus partnerského preskúmania 

právneho štátu 
Mark Rutte Klíma  55 % zníženie skleníkových plynov do roku 2050 
Mateusz Morawiecki Rozvojová politika Európsky rozvojový fond pre Afriku 
Mateusz Morawiecki Inštitucionálne aspekty Únia národov 2.0: Nové vymedzenie rovnováhy 

medzi národnými štátmi a spoluprácou na 
európskej úrovni.  

Alexis Tsipras Sociálna politika Nová spoločenská zmluva pre Európu 
Angela Merkel Bezpečnosť a obrana Vytvorenie Európskej bezpečnostnej rady 
Pedro Sánchez Sociálna politika záväzná stratégia rodovej rovnosti 
Pedro Sánchez Sociálna politika Európsky systém poistenia v nezamestnanosti 
Pedro Sánchez Inštitucionálne aspekty Zrušenie jednomyseľnosti v otázkach 

zahraničných vecí, daní, VFR a právneho štátu 
Juha Sipilä Poľnohospodárstvo Lesnícky fond EÚ – Afrika 
Giuseppe Conte Inštitucionálne aspekty Udelenie všeobecnej zodpovednosti EÚ vo 

vzťahu k ostatným európskym inštitúciám 
Stefan Löfven Podvody poškodzujúce 

rozpočet EÚ 
Pristúpenie Švédska k Európskej prokuratúre 

Zdroj údajov: EPRS. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/05/17/
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3. Vyhodnotenie diskusie o kľúčových oblastiach politiky 

3.1. Hospodárska a menová únia 

Aktualizácia politiky 
 

 

 

Európska hospodárska a menová únia (HMÚ) vznikla v roku 1992. Zahŕňa jednotnú menu a nezávislú 
menovú politiku Európskej centrálnej banky (ECB), fiškálne pravidlá a pomerne voľný rámec pre 

koordináciu hospodárskych politík členských štátov a 
dohľad nad nimi. Neskôr bol schválený jednotný súbor 
pravidiel a jednotný rámec dohľadu pre finančné inštitúcie 
v rámci eurozóny.2 HMÚ zohrala kľúčovú úlohu pri podpore 
cenovej stability, obchodu, finančnej integrácie a 
jednotného trhu. Avšak finančná kríza a kríza štátneho dlhu 
ukázali, že jej koncepcia bola neúplná. Európska reakcia na 

krízu mala niekoľko úrovní. Na jednej strane sa prijali 
menové a daňové opatrenia3. Na druhej strane sa posilnil 
regulačný rámec týkajúci sa správy hospodárskych 
záležitostí v Európe s cieľom zlepšiť, okrem iného, fiškálny 
a makroekonomický dohľad.4 

Súbežne s uvedeným sa v roku 2012 začali diskusie5 o tom, ako lepšie integrovať rámce pre finančný 
sektor, rozpočtové otázky a hospodársku politiku, ako aj posilniť demokratickú legitimitu a 
zodpovednosť procesu.6 Ďalšie podnety poskytla Európska komisia v marci 2017 tým, že uverejnila 
Bielu knihu o budúcnosti Európy,7 a následne diskusný 
dokument o prehĺbení HMÚ.8 V správe o stave Únie zo 
septembra 2017 predseda Komisie oznámil ďalšie politické 
iniciatívy na posilnenie správy HMÚ. Krátko po tejto správe 

                                                             

2  Pre úvod k danej problematike pozri internetovú stránku Európskej komisie: Ako funguje hospodárska a menová únia; 
internetové stránky Európskej centrálnej banky (ECB): 20 rokov eura, Nezávislosť a jednotný mechanizmus dohľadu; a 
internetovú stránku Európskeho orgánu pre bankovníctvo Jednotný súbor pravidiel. 

3  Nekonvenčné opatrenia menovej politiky zo strany ECB, bilaterálne úvery medzi členskými štátmi a vytvorenie 
podporných mechanizmov, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu (ESM). 

4  V tejto súvislosti bolo prijatých osem nových nariadení a smerníc EÚ (známych ako „balík šiestich legislatívnych aktov“ 
a „balík dvoch legislatívnych aktov“), ako aj medzivládne zmluvy (Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v 
hospodárskej a menovej únii (TSCG) a Pakt Euro Plus).  

5 Termín „diskusie“ sa používa ako odkaz na iniciatívy Komisie aj na rokovania predsedu Európskej komisie, predsedu 
samitu eurozóny, predsedu Euroskupiny, prezidenta Európskej centrálnej banky a predsedu Európskeho parlamentu. 

6 Dôležitými míľnikmi v tomto procese boli oznámenie Komisie z roku 2012 s názvom „Koncepcia pre rozsiahlu a 
skutočnú hospodársku a menovú úniu“, správa z decembra 2012 s názvom „Smerom k skutočnej hospodárskej a 
menovej únii“, ktorú vypracoval predseda Európskej rady v spolupráci s predsedami Európskej komisie a Euroskupiny 
a prezidentom ECB, a správa z roku 2015 s názvom „ Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe“, ktorú 
vypracovali predsedovia štyroch uvedených inštitúcií spolu s predsedom Európskeho parlamentu. 

7  Európska komisia, Biela kniha o budúcnosti Európy:Ďalší postup. 
8  Európska komisia vydala, Diskusný dokument o prehĺbení hospodárskej a menovej únie. 

„Banková únia, a v konečnom dôsledku európsky systém ochrany vkladov, závisia od 
predchádzajúceho zníženia rizík v jednotlivých krajinách. Tieto dva prvky sú navzájom 
prepojené. Európska solidarita a osobná zodpovednosť sú vždy dve strany tej istej mince.“ 
Angela Merkel 

„Myšlienka vyriešenia ... problémov 
trvalými fiškálnymi prevodmi je pre nás 
neprijateľná. Zárukou proti hospodárskym 
otrasom je vyrovnaný rozpočet a nízky 
pomer dlhu k HDP.“ 
Juha Sipilä 

„Hospodárska bezpečnosť je rovnako 
dôležitá ako bezpečnosť hraníc a prosperita 
Únie závisí od našej schopnosti zabezpečiť 
silnú hospodársku a menovú úniu.“ 
Klaus Iohannis 

„Základný prísľub eura bol taký, že nám 
všetkým prinesie väčšiu prosperitu, a nie 
prerozdelenie prosperity.“ 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_sk
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sk.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.sk.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.sk.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_sk.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sk
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sk
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_sk
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Európska rada schválila Agendu lídrov9 a stanovila termín schôdze v júni 2018 ako konečnú lehotu 
pre prijatie konkrétnych rozhodnutí o reforme HMÚ. Komisia napokon predložila súbor návrhov a 
iniciatív na dobudovanie HMÚ v decembri 201710 a tiež dva ďalšie návrhy v máji 2018.11  

Počas tohto obdobia Európsky parlament prispel do diskusie o budúcnosti HMÚ prijatím niekoľkých 
dôležitých uznesení.12 Parlament v mnohých odporúčaniach, ktoré vyslovil, zdôraznil, že je potrebné 
zjednodušiť súčasný rámec a zvýšiť jeho demokratickú zodpovednosť, okrem iného tým, že sa 
posilní úloha Európskeho parlamentu a národných parlamentov a že sa Európsky mechanizmus pre 

stabilitu a Zmluva o stabilite, koordinácii a správe začlenia do 
právneho rámca EÚ; takisto zdôraznil potrebu fiškálnej kapacity 
pre konvergenciu a stabilizáciu eurozóny; potrebu jednotného 
zastúpenia eura v medzinárodných organizáciách (napr. 
v Medzinárodnom menovom fonde); potrebu lepšej 
koordinácie fiškálnych politík; potrebu navýšenia investícií do 

kľúčových odvetví; potrebu daňových reforiem s cieľom predchádzať praktikám vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam a daňových únikov.  

Diskusia o budúcnosti HMÚ sa však neobmedzovala na inštitúcie EÚ. V septembri 2017 francúzsky 
prezident Emmanuel Macron vo svojom príhovore na Sorbonne prezentoval reformu HMÚ ako 
jednu zo šiestich dimenzií iniciatívy pre Európu. O mesiac neskôr zaslal vtedajší nemecký minister 
financií Wolfgang Schäuble svojim kolegom v Euroskupine neoficiálny dokument. Tretí názor je 
obsiahnutý v pozičnom dokumente z marca 2018, ktorý vydali ministri financií Dánska, Estónska, 
Írska, Lotyšska, Litvy, Holandska, Fínska a Švédska.  

Rôznorodosť pozícií členských štátov13 znemožnila dosiahnutie prelomového rozhodnutia na 
úrovni Európskej rady: namiesto toho, aby boli v júni 2018 prijaté konkrétne rozhodnutia, ako 
sľubovala Agenda lídrov, sa počas zasadnutí Euroskupiny a samitov eurozóny v júni, októbri a 
decembri 2018 uskutočnili intenzívne rokovania. Nakoniec v decembri vedúci predstavitelia EÚ 
obozretne rozhodli, že Európsky mechanizmus pre stabilituposkytne spoločný zabezpečovací 
mechanizmus pre jednotný fond na riešenie krízových situácií (SRF). Takisto oznámili svoj zámer 
zaviesť do roku 2022 doložky o spoločnom postupe veriteľov na základe jedného hlasovania (CAC) 
pre štátne dlhopisy eurozóny a začleniť tento záväzok do zmluvy o EMS. V súvislosti s európskym 
systémom ochrany vkladov (EDIS) však uviedli, že pracovná skupina na vysokej úrovni musí 
uskutočniť ďalšie technické úkony, pričom správa tejto pracovnej skupiny má byť predložená do 
júna 2019. Okrem toho hoci sa nedohodli na potrebe funkcie hospodárskej stabilizácie, otvorenejší 
boli, pokiaľ ide o návrh, vykonávanie a načasovanie „nástroja konvergencie a 
konkurencieschopnosti“, ktorý by mal byť súčasťou rozpočtu EÚ (vychádzajúc z francúzsko-
nemeckého návrhu zo 16. novembra 2018). 

                                                             

9  Európska rada, Agenda lídrov. 
10  Pozri oznámenie Európskej komisie „Ďalšie kroky na ceste k dobudovaniu európskej hospodárskej a menovej únie: 

Časový plán“ COM/2017/0821. 
11  Konkrétne Program na podporu reforiem a Európsky nástroj stabilizácie investícií. 
12  Okrem iných aj uznesenie o hospodárskych politikách eurozóny (2017/2114 (INI)), o preskúmaní rámca správy 

hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy (2014/2145(INI)), o možnom vývoji a úpravách súčasnej 
inštitucionálnej štruktúry Európskej únie (2014/2248(INI)), o zlepšení fungovania Európskej únie využitím potenciálu 
Lisabonskej zmluvy (2014/2249(INI)) a o rozpočtovej kapacite pre eurozónu (2015/2344(INI)). 

13  Zatiaľ čo niektoré členské štáty uprednostnili opatrenia na rozdelenie rizika (pod vedením Francúzska), iné členské 
štáty naopak podporovali ďalšie iniciatívy na zníženie rizika (pod vedením Nemecka). 

„Neúspešnosť neoliberálneho 
krízového riadenia živí monštrum 
šovinizmu a pravicového 
populizmu.“ 
Alexis Tsipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0418_SK.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_SK.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_SK.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_SK.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_SK.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
Viaceré hlavy štátov alebo predsedovia vlád v diskusii výslovne 
spomenuli bankovú úniu ako kľúčový cieľ s cieľom chrániť 
úspory občanov na celoeurópskej úrovni a vyjadrili pevné 
odhodlanie naďalej sa usilovať o dosiahnutie tohto cieľa. Názory 
na to, ako postupovať a kedy vytvoriť európsky systém ochrany 
vkladov, sa však líšia. Vedúci predstavitelia fiškálne 

konzervatívnych členských štátov mali tendenciu zdôrazňovať potrebu očistiť bankové súvahy od 
nesplácaných úverov predtým, než sa na ochranu vkladov a riešenie problémov bánk bude môcť 
využiť spoločná európska finančná záruka, s cieľom znížiť riziko ich použitia vôbec. Existujú aj 
rozdiely v názoroch na ciele nového rozpočtu eurozóny, o ktorom sa má rokovať v rámci 
viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027. Hoci sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád 
nedohodli na potrebe stabilizačnej funkcie (t. j. na zmiernení šoku z hospodárskeho poklesu), boli 
otvorenejší, pokiaľ ide o návrh, vykonávanie a načasovanie „nástroja konvergencie a 
konkurencieschopnosti“ (vychádzajúc z francúzsko-nemeckého návrhu zo 16. novembra 2018). 

Všetky hlavy štátov alebo predsedovia vlád, ktorí sa doteraz do diskusie zapojili, vyjadrili podporu 
dobudovaniu hospodárskej a menovej únie vrátane predsedu vlády Chorvátska, krajiny, ktorá ešte 
nie je členom eurozóny. Podľa všetkých rečníkov môže posilnenie HMÚ zabrániť ďalším krízam a 
podporiť súdržnejšiu Úniu. V prípade daňovej politiky sa názory hláv štátov alebo vlád, ktoré boli 
doteraz vyjadrené v kontexte diskusie o budúcnosti Európy, líšia. Digitálne zdaňovanie ostáva 
napríklad pre niektorých vnútroštátnym nástrojom, zatiaľ čo iní ho uprednostňujú ako vlastný zdroj 
EÚ. Na druhej strane všetci lídri EÚ, ktorí sa zatiaľ vyjadrili, podporujú spoločné úsilie o odstránenie 
škodlivých daňových praktík, najmä daňových podvodov a daňových únikov, a smerovanie k 
postupnej harmonizácii základu dane z príjmov právnických osôb. 

Napriek tomu, že hlavy štátov alebo predsedovia vlád vyjadrili 
svoju podporu rýchlemu dobudovaniu hospodárskej a menovej 
únie (HMÚ), diskusie zdôraznili rôzne názory na to, ako by EÚ 
mala postupovať v záujme dosiahnutia tohto cieľa. Zástancovia 
zníženia rizika trvali na vyvážených rozpočtoch a zdravých 
bankových systémoch, očistených od nesplatených úverov, ako 
podmienkach mechanizmov zdieľania rizika, napr. v rámci 

európskeho systému ochrany vkladov bankovej únie. Iní kládli väčší dôraz na potrebu posilniť 
solidaritu medzi členskými štátmi, a tak predchádzať finančným krízam a chrániť úspory občanov. 
Závery Európskej rady a samity eurozóny tieto rozdiely zobrazujú. Pokiaľ ide o daňové otázky, 
naliehanie hláv štátov alebo predsedov vlád, aby si EÚ zabezpečila 
nástroje na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam, sa čiastočne premietlo do právnych predpisov. 
Spravodlivé zdaňovanie podnikov, najmä tých, ktorí sa vyznačujú 
významnou digitálnou stopou v rámci dátového hospodárstva, 
však aj naďalej zostáva nedosiahnuteľným cieľom. Bez spoločného 
európskeho prístupu sa len zopár členských štátov rozhodlo 
zaviesť vlastné digitálne dane. 

„Verím bankovej únii, ktorá chráni 
úspory občanov na celoeurópskej 
úrovni a znižuje zraniteľnosť 
jednotlivých členských štátov.“ 
Leo Varadkar 

„Potreba skutočne spoločnej 
solidarity medzi členskými štátmi bez 
rozdelenia EÚ na jednotlivé 
geografické oblasti sa odráža vo 
výzve dobudovať hospodársku a 
menovú úniu.“ 
Giuseppe Conte 

„Musíme ... zabrániť vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam zo strany 
podnikov. Musíme ich primäť k tomu, 
aby sústavne platili dane v krajinách, 
v ktorých skutočne pôsobia a 
vytvárajú svoje zisky.“ 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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3.2. Migrácia 

Aktualizácia politiky 
 

 

 

Od roku 2015 Európa čelí najväčšej migračnej výzve od konca druhej svetovej vojny. Nebývalý 
príchod utečencov a neregulárnych migrantov do EÚ, ktorý vyvrcholil v roku 2015, odhalil rad 
nedostatkov a medzier v politikách EÚ v oblasti azylu, vonkajších hraníc a migrácie. Antonio Tajani, 
predseda Parlamentu, vo svojom prejave v decembri 2017  vyhlásil: „Čiastkové reakcie sú opakom 
účinných riešení. Namiesto toho potrebujeme pevnú európsku stratégiu, skutočnú koordináciu a 
posilnenie združovania zdrojov.“  

Hoci rekordne intenzívne migračné toky do EÚ, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2015 a 2016, sa 
koncom roka 2017 a v roku 2018 zmiernili, očakáva sa, že migračný tlak bude pokračovať a riadenie 
migračných tokov bude pravdepodobne aj naďalej jednou z priorít programu EÚ. To sa odzrkadľuje 
aj v rastúcom objeme, flexibilite a rozmanitosti finančných prostriedkov EÚ určených na migračnú 
a azylovú politiku v rámci súčasného a budúceho rozpočtu EÚ i mimo neho. Európska komisia žiada 
o účinnú, spravodlivú a rozhodnú migračnú politiku EÚ prispôsobenú budúcim výzvam, ktorej 
súčasťou bude vytvorenie silného a účinného azylového systému EÚ, obmedzenie stimulov pre 
neregulárnu migráciu, záchranu životov, zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ a zaistenie účinnejších 
legálnych ciest pre regulárnych migrantov.  

Migračný tlak odhalil nedostatky spoločného európskeho 
azylového systému (CEAS), čo Európsku komisiu podnietilo k 
tomu, aby začala svoju reformu. Takmer tri roky po predložení 
dvoch balíkov návrhov sa v prípade troch súborov (kvalifikačné 
nariadenie, prepracované znenie smernice o podmienkach 
prijímania a rámec EÚ pre presídľovanie) dosiahla čiastočná 
predbežná dohoda medzi inštitúciami, neskôr však nezískali 
konečnú podporu v Rade. Pokiaľ ide o dva ďalšie spisy (dublinské nariadenie a nariadenie o konaní 
o azyle), Rada nedokázala zaujať spoločnú pozíciu. Diskusie v Rade zamerané na určenie členského 
štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti žiadateľa o azyl (často označované ako dublinský 
systém) sa už takmer tri roky nachádzajú v štádiu konzultácií medzi členskými štátmi. 
Najkontroverznejšia otázka sa týka dosiahnutia kompromisu, pokiaľ ide o zásady solidarity a 
spravodlivé rozdelenie zodpovednosti za žiadateľov o azyl. To viedlo Komisiu k tomu, aby navrhla 
dočasné opatrenia, ktoré sa však doteraz nepodarilo uskutočniť, týkajúce sa solidarity a 
zodpovednosti za utečencov a migrantov zachránených počas pátracích a záchranných operácií na 
ich ceste do Európy, ktoré by slúžili ako prechodné riešenie, kým sa nezačne uplatňovať nové 
dublinské nariadenie a zvyšok balíka CEAS. 

V rámci agendy EÚ síce význam migrácie rýchlo rastie, 
avšak vlády nedokázali nájsť kompromis, pokiaľ ide o 
vnútorné aspekty migračnej politiky EÚ, a tak Komisia 
postupne presunula svoju pozornosť v súvislosti s 
riešením migračných výziev za hranicami EÚ na 

spoluprácu s tretími krajinami. Začlenenie migrácie do politík rozvojovej spolupráce, ktorými sa 
Európsky parlament zaoberal vo svojom uznesení z apríla 2017, sa stalo jednou z hlavných priorít vo 

„Legálna migrácia má pozitívny vplyv na náš hospodársky rozvoj; zohráva kľúčovú úlohu v 
odvetviach s nedostatkom pracovníkov a prispieva k zmierneniu jednej z výziev, ktorým náš 
kontinent čelí, a to je starnutie obyvateľstva.“ 
Pedro Sánchez 

„Okamžitá revízia spoločného 
európskeho azylového systému a 
dublinských nariadení v záujme 
spravodlivejšieho rozdelenia vplyvu 
migračnej a utečeneckej krízy medzi 
členské štáty je absolútne 
nevyhnutná.“ 
Nicos Anastasiades 

„Kľúčovým prvkom obmedzovania 
neregulárnej migrácie je spolupráca s tretími 
krajinami.“ 
Jüri Ratas 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//SK
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vzťahoch EÚ s tretími krajinami a jedným z hlavných nástrojov na obmedzenie stimulov pre 
neregulárnu migráciu. V tejto súvislosti sa EÚ zameriava najmä na tri nástroje: partnerstvo s tretími 
krajinami prostredníctvom rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, zabezpečenie účinnej 
politiky návratu a readmisie a boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s migrantmi. Hoci vzťah 
medzi podmienkami rozvoja a migračnými tokmi nie je vôbec jednoznačný, EÚ vytvorila niekoľko 
finančných nástrojov a projektov zameraných na riešenie výziev na hlavných migračných trasách 
vrátane odstraňovania základných príčin neregulárnej migrácie, zlepšenia podmienok prijímania 
utečencov a ich rodín na miestach bližšie k domovu a pomoci komunitám, ktoré hostia najvyšší 
podiel vysídlených osôb. S cieľom zvýšiť mieru návratu neregulárnych migrantov sa EÚ zameriava 
na zlepšenie svojich vlastných kapacít v oblasti návratu, uzatváranie dohôd o readmisii alebo 
prijímanie praktických opatrení (v súčasnosti ich existuje 23) a nadväzovanie dialógov a partnerstiev 
s kľúčovými krajinami pôvodu a tranzitu vrátane Líbye a Turecka. 

Bezprecedentný príchod utečencov a neregulárnych 
migrantov odhalil aj rad nedostatkov a medzier v politikách EÚ 
v oblasti vonkajších hraníc. Ovplyvnilo to fungovanie 
schengenských pravidiel, čo viedlo k opätovnému zavedeniu 
hraničných kontrol zo strany niektorých členských štátov. 
V reakcii na tieto výzvy sa Komisia pustila do širšieho procesu reformy zameraného na posilnenie 
svojich vonkajších hraníc posilnením väzieb medzi hraničnými kontrolami a bezpečnosťou. Na 
jednej strane bolo cieľom opatrení na ochranu vonkajších hraníc EÚ sprísnenie pravidiel EÚ v oblasti 
riadenia hraníc a posilnenie a modernizácia mandátov príslušných agentúr EÚ, ako je Európska 
agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž. Na druhej strane boli v súvislosti s viacerými kľúčovými 
nedostatkami v informačných systémoch EÚ prijaté opatrenia na posilnenie týchto systémov a 
technológií v záujme riadenia bezpečnosti, registra trestov a hraníc a migrácie (Schengenský 
informačný systém, vízový informačný systém), vytvorenia nových systémov (Európsky systém pre 
cestovné informácie a povolenia, systém vstup/výstup) a zlepšenia ich interoperability. EÚ takisto 
začala postupne zavádzať a vykonávať európske integrované riadenie hraníc (EUIBM) na 
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, ktoré by malo viesť k obmedzeniu neregulárnych migračných 
tokov, organizovanej trestnej činnosti a rizík terorizmu. 

Migrácia nie je len výzvou, ale aj príležitosťou pre EÚ. Vzhľadom na budúce výzvy, pokiaľ ide o 
starnutie obyvateľstva a hospodárstvo, ktoré je čoraz viac 
závislé od vysokokvalifikovaných pracovných miest, bude 
migrácia dôležitým nástrojom na posilnenie udržateľnosti 
systémov sociálneho zabezpečenia krajín EÚ a na 
zabezpečenie udržateľného rastu hospodárstva EÚ. Komisia 
preto navrhla revíziu systému, ktorý bol zavedený v roku 

2009, s cieľom ponúknuť flexibilnejšie podmienky prijímania, zlepšené postupy prijímania a 
rozšírené práva pre vysokokvalifikovaných pracovníkov. Parlament a Rada prijali svoje pozície k tejto 
veci, avšak rokovania boli pozastavené. Napriek úsiliu Parlamentu o ich obnovenie za predpokladu, 
že v porovnaní so súčasným systémom prinesú zmeny v určitých oblastiach, sa niekoľko mesiacov 
nedosiahol žiadny pokrok. Podľa Komisie nestačí iba prilákať migrantov: mali by sa zaviesť opatrenia 
na ich účinnú integráciu do hostiteľských spoločností. Na tento účel prijala akčný plán a poskytuje 
finančné prostriedky na podporu krajín EÚ pri využívaní hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho 
potenciálu štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane žiadateľov o azyl a utečencov. 

Komisia tiež vyzvala, aby sa vyvinulo úsilie o rozšírenie možností legálnej migrácie do Európy na 
humanitárne účely. Cieľom je ukázať, že existujú alternatívy k neregulárnej migrácii. S cieľom 
podporiť najzraniteľnejšie osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a pomôcť im nájsť 

„Migračné pohyby sú neoddeliteľnou 
súčasťou ľudskej histórie. Nemali by 
sme sa ich obávať. Mali by sme ich 
chápať.“ 
Charles Michel 

„Chaotická migrácia podkopáva dôveru 
celej spoločnosti v prijímanie utečencov, no 
najviac poškodzuje životy samotných 
utečencov.“ 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_sk.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c77176b2-277c-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_7&format=PDF
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
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bezpečnú cestu do Európy, Komisia spolu s členskými štátmi zriadila niekoľko mechanizmov 
presídľovania, ako je núdzový systém, ktorý sa skončil v roku 2017, a súčasný systém, ktorého 
platnosť uplynie v októbri 2019. Zatiaľ však neboli splnené všetky prísľuby a návrh na vytvorenie 
celoúnijného rámca pre presídľovanie je v Rade zablokovaný. 

Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
Všetky hlavy štátov alebo predsedovia vlád, čo sa podieľali na 
diskusiách Parlamentu o budúcnosti Európy, riešili migráciu a 
jednomyseľne ju označili za jednu z hlavných výziev, ktorým EÚ 
čelí. Zhodli sa na tom, že túto výzvu možno riešiť len na úrovni 
EÚ. Hoci väčšina hláv štátov alebo predsedov vlád zdôraznila 
potrebu pokročiť v reforme spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a v otázke 
premiestnenia, vedúci predstavitelia EÚ na nasledujúcich zasadnutiach Európskej rady nedokázali 
dosiahnuť prelomové rozhodnutie v otázkach vnútorných aspektov migrácie a azylovej politiky EÚ. 
Dvanásť rečníkov vyzvalo na lepšiu spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu, pričom mnohí z nich 
požadujú „Marshallov plán“ pre Afriku. Osem rečníkov takisto zdôraznilo kontrolu vonkajších hraníc 
EÚ a dôležitú úlohu agentúry Frontex v tomto kontexte. Pozitívne aspekty legálnej migrácie však 
spomenuli iba Charles Michel a Pedro Sanchez. 

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád preukázali v oblasti migrácie vysoký stupeň konvergencie vo 
viacerých bodoch v dôsledku úsilia Európskej rady, ktoré je od vypuknutia migračnej krízy v roku 
2015 zamerané na vytvorenie spoločnej a komplexnej stratégie EÚ. Všetci uznali, že migrácia je 
významnou výzvou, ktorú treba riešiť spoločne na úrovni EÚ. Mnohí rečníci tiež vyzvali na posilnenie 
spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitu a požadovali dodatočné financovanie migračnej politiky 
EÚ. Stále však nebola dosiahnutá dohoda o reforme systému CEAS, ktorú mnohí rečníci označili za 
naliehavú. Mnohí tiež poukázali na zodpovednosť a solidaritu ako dôležitú spoločnú hodnotu. Lars 
Løkke Rasmussen a Mateusz Morawekski však požadovali zo 
strany členských štátov väčšiu flexibilitu pri riešení problému 
migrácie. Jediný rečník, ktorý upozornil na negatívny vplyv 
migrácie na samotných migrantov, bol Stefan Löfven. 

3.3. Sociálny rozmer 

Aktualizácia politiky 

Čo je sociálny rozmer?  
Koncepcia sociálneho rozmeru Európskej únie (EÚ) prekračuje rámec samotnej politiky 
zamestnanosti a sociálnej politiky, ktoré sú upravené v hlave IX a X Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ). Má dlhú históriu, ktorá sa odvíja od Rímskej 
zmluvy. Hoci v článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) 
sa vyžaduje vysoko konkurencieschopné sociálne trhové 
hospodárstvo, v článku 9 (horizontálna sociálna doložka) 
ZFEÚ sa stanovuje vyvážený hospodársky rast a trvalo 
udržateľný rozvoj s plnou zamestnanosťou, vysokou úrovňou 
sociálnej ochrany, rovnosťou, presadzovaním sociálnej 
spravodlivosti a rešpektovaním rozmanitosti. Žiada, aby sa 
zohľadňovali sociálne aspekty vo všetkých oblastiach politiky. Obidva tieto články majú vplyv na 
obsah príslušných politík a programov EÚ a na procesy, v rámci ktorých sa navrhujú a vykonávajú. 
Vykonávanie možno dosiahnuť prostredníctvom tvrdých nástrojov (právne predpisy, správa 

„Len na európskej úrovni môžeme 
riešiť korene problému migrácie, 
ktorá posunula rovnováhu našich 
spoločností.“ 
António Costa 

„Podporujeme flexibilnejší, avšak 
povinný, mechanizmus solidarity.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

„Táto sociálna Európa je tiež 
zvrchovanou Európou a pevnou 
základňou, ktorej veríme. Rozdiely 
existujú, nesmieme však dovoliť, aby sa 
vzmáhali nezhody; podstatou 
európskeho dobrodružstva je užšia únia.“ 
Emmanuel Macron 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/sk/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579


Diskusie o budúcnosti Európy v Európskom parlamente v období 2018 ‑ 2019 
  
 

18 

hospodárskych záležitostí) a mäkkých nástrojov (tvorba politiky prostredníctvom vzájomného 
učenia a usmerňovanie). V oblastiach politiky dôležitých pre sociálny rozmer prevládajú mäkké 
nástroje.  

Nový dôraz na sociálny rozmer?  
Po zastavení regulácie sociálnej politiky od roku 2004 a po úsporných opatreniach, ktoré boli prijaté 
v reakcii na finančnú a hospodársku krízu v roku 2008, patrilo medzi priority Junckerovej Komisie 

prehĺbenie hospodárskej a menovej únie (HMÚ) a posilnenie 
jej sociálneho rozmeru. V správe piatich predsedov (z 22. 
júna 2015) bol za európsku ambíciu označený „sociálny 
rating AAA“, nástroj prispievajúci k spravodlivému a 
vyváženému rastu, dôstojným pracovným miestam a 
pracovnoprávnej ochrane, čím sa aktualizuje legislatívny 
rámec trhov práce EÚ a sociálnych štátov. Plánovaný je aj 
rozsiahly proces diskusií o budúcnosti sociálneho rozmeru 

EÚ, ktorý začal diskusným dokumentom o jej sociálnom rozmere. Ponúknuté boli tri scenáre: i) 
zamerať sa výlučne na voľný pohyb pracovníkov; ii) rozvíjať to, čo by bolo v podstate viacrýchlostnou 
Európou; a iii) skutočné prehĺbenie HMÚ v rámci EÚ-27. Okrem toho sa v diskusnom dokumente o 
využívaní globalizácie zdôraznili silné väzby medzi hospodárskymi a sociálnymi politikami. A 
napokon, v dokumente o budúcnosti financií EÚ bolo uvedené, do akej miery je možné finančne 
podporiť sociálny rozmer EÚ. 

Dôležité kroky  
V marci 2017 Komisia navrhla komplexný referenčný rámec, európsky pilier sociálnych práv 
(„sociálny pilier“) v záujme modernizácie trhov práce EÚ a sociálnych štátov v reakcii na 
novovznikajúce výzvy a riziká vrátane nezamestnanosti mladých ľudí a väčšieho výskytu 
netypických alebo neštandardných foriem práce. V nadväznosti na už existujúce sociálne acquis 20 
zásad a práv sociálneho piliera vysoko presahuje úzke hranice sociálnej politiky a rieši rovnaké 
príležitosti a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálnu ochranu a začlenenie. 
Komisiou, Parlamentom a Radou spoločne vyhlásený sociálny pilier poukazuje na záväzok týchto 
troch inštitúcií. 

Za vykonávanie zásad sociálneho piliera sú zodpovedné 
členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi. EÚ toto 
úsilie podporuje a zároveň mobilizuje hlavné politické 
nástroje EÚ: právne predpisy, usmernenia, správu a 
financovanie. Pokiaľ ide o právne predpisy a usmernenia, 
Európsky parlament vyzval na prijatie nových opatrení na 
modernizáciu sveta práce, sociálnej ochrany a prístupu k 

vzdelávaniu. Pokrok sa dosiahol pri vykonávaní sociálneho piliera zavedením legislatívnych a 
nelegislatívnych opatrení na úrovni Únie a členských štátov vrátane zlepšenia sociálneho dialógu na 
všetkých úrovniach. V záujme posilnenia sociálnych aspektov správy, pokiaľ ide o vzhľadom na jej 
obsah, sa v rámci iniciatív európskeho semestra 2018 a 2019 využil sociálny prehľad, ktorý je 
doplnkom k sociálnemu pilieru. V roku 2017 Európsky parlament pripomenul myšlienku zaviesť 
„postup pri sociálnej nerovnováhe“ pri vypracúvaní 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Treba ešte vyriešiť 
niekoľko otázok týkajúcich sa posilnenia sociálnych aspektov 
procesu európskeho semestra vrátane významu 
demokratickej kontroly pri prehlbovaní HMÚ. Európska 

„Európa sa však neobmedzuje len na svoj 
spoločný trh. Aby som parafrázoval 
Jacquesa Delorsa, do spoločného trhu sa 
človek nezamiluje. Súbežne musíme konať 
v prospech európskeho sociálneho 
modelu, ktorý podporuje vzostupnú 
sociálnu konvergenciu všetkých členských 
štátov.“ 
Xavier Bettel 

„V Európe momentálne nepotrebujeme 
menej solidarity a viac hraníc, ale skôr 
novú spoločenskú zmluvu pre sociálnu 
súdržnosť a prosperitu našich národov. ... 
Právne záväzný európsky pilier 
sociálnych práv.“ 
Alexis Tsipras 

„Jedným z našich úspechov je náš sociálny 
model, ktorý je potrebné ďalej zlepšovať 
podporujúc dialóg so sociálnymi 
partnermi a zohľadňujúc sociálnu 
súdržnosť.“ 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_sk
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_sk.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_SK.html?redirect
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sk&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sk&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_SK.html
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komisia napokon v apríli 2019 začala diskusiu o prechode od hlasovania na základe jednomyseľnosti 
k hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou v Rade v niektorých oblastiach sociálnej politiky s cieľom 
rozšíriť obmedzené právomoci EÚ vrátane právomoci Parlamentu. Pokiaľ ide o financovanie EÚ, 
bude naň mať vplyv diskusia o viacročnom finančnom rámci (VFR) na obdobie po roku 2020 a jej 
výsledky. Parlament predložil niekoľko návrhov na zabezpečenie finančnej podpory pre nové 
priority, vyššie stropy platieb, ako aj na dosiahnutie väčšieho počtu synergií medzi fondmi, ako je 
Kohézny fond a ESF+, a väzby medzi výdavkami a výkonnosťou. Diskusný dokument z roku 2019 s 
názvom Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 zdôrazňuje, že sociálne investície musia byť 
naďalej prioritou.  

Vyhliadky do budúcnosti  
Globalizácia, demografické výzvy a digitálna transformácia viedli k obrovskému tlaku na trhy práce 
a sociálny štát. Od roku 2004 sa problémy prehlbovali v dôsledku konfliktov, ktoré medzi centrom a 
perifériou vypukli v predvečer krízy štátneho dlhu, a novým konfliktom medzi východom a 
západom. V reakcii na to sa Junckerova Komisia zamerala na posilnenie sociálneho rozmeru EÚ. V 
súčasnosti existuje niekoľko sľubných metód, ktoré by 
mohli prispieť k posilneniu sociálneho rozmeru EÚ. Niektorí 
tvrdia, že sociálny pilier môže vytvoriť novú politickú 
dynamiku. Iní vyhlasujú, že okrem politík prerozdeľovania 
by sa mal klásť väčší dôraz aj na zdaňovanie, a to nielen v 
kontexte podnikov. Stále však existujú zásadné otázky, 
ktoré stále neboli objasnené a vyriešené, vrátane dohody 
medzi členskými štátmi o tom, či je sociálny rozmer EÚ 
potrebný alebo vhodný, a dôkladného posúdenia nástrojov, ktoré má EÚ k dispozícii na 
vypracovanie a vykonávanie svojich politík. Sociálny rozmer EÚ je taký zložitý, že na jeho posilnenie 
je potrebné zaviesť mechanizmy riadenia14, ktoré umožnia kolektívne riešenie problémov rôznych 
aktérov v rôznych sektoroch.  

Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
 

 

 

Väčšina hláv štátov alebo predsedov vlád pripúšťa dlhodobý negatívny dosah hospodárskej a 
finančnej krízy na živobytie občanov v celej Európe, a najmä jej neprimeraný vplyv na tých 
najzraniteľnejších, teda mladých ľudí. Niektorí poukázali na nedostatok solidarity v Európe, či už v 
prípade migrácie alebo hospodárskych otázok, čo sa prejavuje aj neschopnosťou vytvoriť 
spravodlivejšiu, sociálnejšiu Európu. V tejto súvislosti niektorí vedúci predstavitelia EÚ ako odpoveď 
na obavy občanov navrhujú konkrétne európske riešenia vrátane návrhov na zavedenie európskej 
minimálnej mzdy a európskeho poistenia v 
nezamestnanosti. Väčšina vedúcich predstaviteľov EÚ 
vyjadrila podporu hodnotám a zásadám uvedeným v 
Európskom pilieri sociálnych práv, pričom niektorí 
pripomenuli, že podstatou európskeho spoločenstva je 
zásada sociálnej spravodlivosti. Niekoľko hláv štátov alebo 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction (Riadenie: stručný úvod), Oxford University Press, 2013. 

„Výsledok [krízy] je nerovnosť, najmä 
medzigeneračná nerovnosť – nerovnosť, 
ktorú pociťujú mladí ľudia na našom 
kontinente – a samozrejme rodová 
nerovnosť... Musíme vyzývať na vytvorenie 
sociálnej Európy, Európy s právami.“ 
Pedro Sánchez 

„Nesmieme zabúdať na jednu základnú zásadu: to, že naša spoločnosť je založená na sociálnej 
spravodlivosti. ... Nemožno hovoriť o sociálnom rozvoji, ak sa nerieši vylúčenie, chudoba a 
nerovnosť. Je dôležité, aby sme na boj proti nerovnosti mali ambicióznu sociálnu politiku.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Európsky impulz v týchto prioritách, a to aj 
formou odvážnych riešení, ako je európske 
poistenie v nezamestnanosti, je nielen 
najlepším liekom proti nedostatku 
pracovných príležitostí, ale aj proti 
nacionalistickým tendenciám.“ 
Giuseppe Conte 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_SK.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_sk
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en


Diskusie o budúcnosti Európy v Európskom parlamente v období 2018 ‑ 2019 
  
 

20 

predsedov vlád podporuje zvyšovanie konvergencie sociálnych noriem a po rokoch politiky úspor 
a nárastu nerovnosti v európskej spoločnosti požaduje, aby sa stanovili priority sociálnej politiky a 
politiky sociálneho zabezpečenia.  

Viaceré hlavy štátov alebo predsedovia vlád zdôraznili, že v čase, keď sa svet mení pod vplyvom 
globalizácie a narastajúcej digitalizácie, treba sa vrátiť ku 
koreňom európskej sociálnej zmluvy a na nich stavať ďalej, a 
tak riešiť potreby súčasnosti. Niektorí vedúci predstavitelia 
EÚ varovali pred pokračovaním výlučne vnútroštátnych 
riešení otázok, ako je nezamestnanosť mladých, pretože to 
by viedlo k ďalšiemu odcudzovaniu a prispievalo k 

nacionalistickým prejavom, a to najmä v čase, keď na kontinente prebiehajú politické zmeny. 
Niektorí poukazovali na „krízu solidarity“, ktorá vyplýva z rozčarovania občanov z Európy, a že teraz 
viac ako kedykoľvek predtým by sa pre Európu zajtrajška mala podporovať ambiciózna sociálna 
politika. 

3.4. Obchod  

Aktualizácia politiky 
Medzinárodný obchod sa stal významnou témou programu 
EÚ. Rokovania o nových dohodách o voľnom obchode, 
najmä so Spojenými štátmi a Kanadou, vyvolali v občianskej 
spoločnosti vášnivé diskusie. Komisia na tento vývoj 
zareagovala v roku 2015 
predložením novej 
stratégie EÚ Obchod pre 

všetkých.V roku 2017 predložil aj diskusný dokument o tom, ako 
využiť globalizáciu. V dôsledku toho sa obchodná politika EÚ 
vedome priklonila k pokrokovejšiemu, inkluzívnejšiemu a 
pokrokovejšiemu programu, a to v zmysle obchodných dohôd, 
ako aj legislatívnych nástrojov.  

Obchodné dohody 
Od zverejnenia stratégie Obchod pre všetkých EÚ napĺňa rôzne (nové či aktualizované) dohody o 
voľnom obchode s obchodnými partnermi na celom svete (s 
Kanadou, Japonskom, Singapurom, Vietnamom, Mexikom, Čile, 
Austráliou a Novým Zélandom). Dva z najväčších úspechov EÚ 
v obchodných rokovaniach za ostatné dva roky sú predbežné 
nadobudnutie platnosti komplexnej hospodárskej a obchodnej 
dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) v septembri 2017 a 
nadobudnutie platnosti Dohody o hospodárskom partnerstve 

medzi EÚ a Japonskom 
(EPA) vo februári 2019. 
Dohodou EPA medzi EÚ a Japonskom vznikla najväčšia 
obchodná zóna na svete so 600 miliónmi obyvateľov a 
tretinou svetového hrubého domáceho produktu (HDP). 
Dohode o voľnom obchode FTA so Singapurom sa venoval 
Súdny dvor EÚ vo svojom stanovisku z mája 2017, ktorého 

„Musíme bojovať proti rastúcej nerovnosti 
v spoločnosti a bohatstvo efektívnejšie 
prerozdeľovať. Zavedenie európskej 
minimálnej mzdy by bolo jedným zo 
spôsobov, ako vytvoriť sociálnu solidaritu.“ 
Peter Pellegrini 

„Je však veľmi škodlivé, ak hlavní aktéri 
ďalej stavajú prekážky obchodu. Musíme 
urobiť všetko pre to, aby sme im zabránili 
alebo ich odstránili. Najmä pre menšie 
krajiny by boli škody osudové. Spoločné 
pravidlá obchodu musíme rešpektovať a 
dodržiavať.“ 
Juha Sipilä 

„Reakciou na nespravodlivú 
hospodársku súťaž nie je 
protekcionizmus. Nemali by sme svoj 
trh uzavrieť a podobať sa viac na Čínu. 
Namiesto toho treba využiť svoj 
politický i hospodársky vplyv a 
požadovať férový obchod za našich 
podmienok.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Pretože ak chceme konať, ak chceme 
určovať vlastnú budúcnosť, musí 
Európa konať jednotne. Teraz viac ako 
kedykoľvek predtým. ... Vyšlime teda 
svetu jasný signál, že Európa verí v silu 
mnohostrannej spolupráce a voľného 
obchodu rovnako, ako doteraz.“ 
Mark Rutte 

„V USA – v krajine snov menej snívajú o 
voľnom obchode. Menej o 
medzinárodných záväzkoch. Menej o 
prekážkach obchodu. A možno 
dokonca o tom, že systém 
medzinárodného obchodovania podľa 
pravidiel zničia. Nesmieme dopustiť, 
aby sa to stalo.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181205IPR20930/parliament-endorses-landmark-eu-japan-free-trade-agreement
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
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výsledkom je jej rozdelenie na dohodu o obchode  a dohodu o ochrane investícií. V nových 
dohodách sa venuje osobitná pozornosť tomu, aby sa obchod stal inkluzívnejším, napríklad pre 
malé a stredné podniky (MSP). Parlament funkciu počas rokovaní, ako aj pri udeľovaní konečného 
súhlasu s obchodnými dohodami, aktívne vykonáva svoju monitorovaciu úlohu.  

V roku 2018 sa obnovili obchodné rokovania so Spojenými štátmi po niekoľkých obchodných 
sporoch s vládou Donalda Trumpa:  

• americké clá na dovoz ocele a hliníka z EÚ a od ďalších partnerov,  
• vyšetrovanie ciel na automobily a automobilové diely a 
• blokáda nominácií do Odvolacieho orgánu WTO zo strany USA.  

V snahe urobiť viac v záujme zmiernenia napätia v obchode s USA v nadväznosti na dohodu medzi 
Junckerom a Trumpom z júla 2018 Komisia v januári 2019 predložila Rade dve smernice na rokovania 
o obchodnej dohode o (nepoľnohospodárskom) priemyselnom tovare a dohode o posudzovaní 
zhody. 

Obchodná politika, ktorá chráni 
V krátkodobom až strednodobom horizonte bude EÚ 
pravdepodobne sledovať obchodnú politiku so stále vyššou 
ochranou svojich občanov a zároveň uľahčovať inkluzívny 
otvorený obchod. V tejto súvislosti bol prijatý mechanizmus 
na preverovanie priamych zahraničných investícií. Jeho 
cieľom je zabezpečiť, aby otvorenosť EÚ voči investíciám 
neoslabovala jej strategické záujmy. Okrem toho Komisia vyzvala Parlament a Radu, aby do konca 
roka 2019 prijali nástroj medzinárodného obstarávania, ktorý bol vzhľadom na odpor členských 
štátov v legislatívnej patovej situácii. Cieľom nástroja medzinárodného obstarávania je dostať sa v 
Číne k možnostiam verejného obstarávania zavedením postupov, ktoré by EÚ umožňovali obmedziť 
prístup na svoj trh verejného obstarávania, ak by otvorenie trhov nebolo vzájomné. Okrem toho sa 
na lepšiu ochranu európskych podnikov pred dovozom tovaru za dumpingové ceny zmodernizovali 
nástroje na ochranu obchodu a zaviedla sa nová metodika výpočtu antidumpingových ciel. 

Pokiaľ ide o ochranu investícií, EÚ sa aktívne podieľa aj na vytvorení viacstranného investičného 
súdu, aby riešila obavy občianskej spoločnosti z mechanizmov urovnávania sporov medzi 
investormi a štátom. Čiastočne vďaka požiadavkám Európskeho parlamentu bol kontroverzný 
systém mechanizmu urovnávania sporov medzi investormi a štátom nahradený trvalým, 
transparentným a inštitucionalizovaným systémom investičných súdov ICS. V súčasnosti tento 
proces pokročil ešte ďalej a prebiehajú aktívne rokovania o vytvorení mnohostranného investičného 
súdu MIC. 

Napokon sa EÚ aktívne zapája do reformy Svetovej obchodnej 
organizácie (WTO), aby sa do konca roka 2019 vyriešila hroziaca 
patová situácia v jej systéme urovnávania sporov, posilnila 
monitorovacia úloha a aktualizovali pravidlá medzinárodného 
obchodu s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v 
medzinárodnom obchode, kde v súčasnosti existujú výrazné 
deformácie. Parlament rozhodne podporuje mnohostranný 
obchodný systém a podporuje reformu WTO, v prípade 

potreby aj jej systému riešenia sporov. 

„Voľný obchod je slušný vtedy, ak je 
majú zmluvné strany férový vzťah. 
Naším cieľom musí byť reciprocita na 
základe prísnych sociálnych a 
environmentálnych noriem.“ 
Charles MICHEL 

„Suverenita sa týka aj hospodárstva a 
obchodu. Opäť sme ukázali, že sme 
jednotní, a ja vítam pokrok, ktorý sme 
dosiahli za posledných pár mesiacov v 
oblasti hospodárskej a obchodnej 
suverenity na obranu našich 
strategických investícií, a to vďaka 
iniciatíve Komisie.“ 
Emmanuel Macron 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_en.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_SK.html?redirect
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Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
 

 

 

U lídrov EÚ, ktorí sa vyjadrili doteraz, možno nájsť podobné, ale aj rozdielne názory na smerovanie 
obchodnej politiky EÚ v budúcnosti. Zatiaľ čo viacero hláv štátov alebo predsedov vlád uznáva 
úlohu liberalizácie obchodu ako hnacej sily hospodárskeho rastu, iní ju vnímajú ako hrozbu pre 
živobytie výrobcov, ale aj spotrebiteľov a vo všeobecnosti ako hrozbu pre zachovanie náročných 
sociálnych a environmentálnych noriem v EÚ. Väčšina vedúcich predstaviteľov EÚ pripustila, že 
nacionalistická obchodná politika a protekcionistické opatrenia sú pre systém viacstranného 
obchodu hrozbou a vyjadrili pevné odhodlanie zachovať a chrániť ho. Vzhľadom na rastúce obavy z 
fungovania Svetovej obchodnej organizácie a vzhľadom na čoraz častejšie nekalé obchodné 
praktiky však niekoľko lídrov EÚ vyzýva na lepšiu ochranu strategických záujmov Európy. Niektorí 
zdôraznili, že EÚ by mala byť ostať otvorená obchodu, ale nesmie byť naivná. 

Väčšina hláv štátov alebo predsedov vlád pripustila súčasné 
zmeny v globálnom obchodnom prostredí a vyzvala EÚ, aby 
sa na svetovej scéne pevne presadila ako platný globálny 
hráč. Niektorí zdôraznili, že tak ako častokrát predtým, 
zmeny, ktoré so sebou prináša globalizácia, destabilizujú 
status quo a v 
európskej spoločnosti 
vzbudzujú obavy a 

nedôveru, ktoré potom vedú k odmietaniu obchodných 
dohôd. Napriek tomu, že medzi hlavami štátov alebo 
predsedov vlád sú rozdiely v tom, ako vidia cestu dopredu, 
jeden rečník sa vyjadril, že samotná Európa je dôkazom toho, 
že slobodným štátom prináša liberalizácia obchodu tak 
prosperitu, ako aj mier. 

3.5. Viacročný finančný rámec 

Aktualizácia politiky 
Každý rok sa o výške rozpočtu EÚ rokuje v rámci limitov stanovených v sedemročnom finančnom 
pláne, ktorý poskytuje predstavu o dlhodobých prioritách EÚ a je známy ako viacročný finančný 

rámec (VFR). Súčasný VFR (na roky 2014 – 2020) vstupuje do svojej 
konečnej fázy a príprava VFR na obdobie po roku 2020 sa už začala. 
Balík VFR, ktorý Komisia predložila 2. mája 2018, obsahuje návrhy 
VFR na roky 2021 – 2027, vlastných zdrojov na financovanie 
rozpočtu EÚ a prepojenia rozpočtu EÚ so zásadami právneho štátu. 
Po ňom nasledovalo niekoľko ďalších legislatívnych návrhov nových 

a pokračujúcich výdavkových programov a fondov budúceho VFR. 

Návrh Komisie: nový, moderný rozpočet pre EÚ-27 
V návrhu Komisie sa zohľadňuje finančné krytie záväzkov uvedených vo vyhláseniach z Bratislavy a 
Ríma, výzvy identifikované počas diskusie o budúcnosti Európy a strata najväčšieho prispievateľa 

„V roku 2004 predstavoval HDP Európskej únie tretinu svetového HDP. Dnes je to menej ako štvrtina. Treba 
nám pokračovať v uzatváraní obchodných dohôd s tretími krajinami, pretože takéto dohody sú investíciou 
do ďalšieho hospodárskeho rastu a prosperity našich občanov.“ 
Andrej Plenković 

„Zemepisné väzby Európy a naša 
vzájomná globálna závislosť nám ako 
najväčšiemu svetovému obchodníkovi 
diktujú, že je životne dôležité, aby svet 
fungoval. My, Európania, sme spolu 
silnejší, a ja dúfam, že urobíme všetko pre 
zabezpečenie svojich kolektívnych 
záujmov a hodnôt vo svete.“ 
Jüri Ratas 

„Iba EÚ môže viesť obchodnú politiku, 
ktorá bude pomáhať regulovať globálne 
trhy a chrániť vysoké sociálne, 
environmentálne a potravinové normy, 
ktoré si chceme zachovať, a zároveň tak 
regulovať globalizáciu, ktorá ohrozuje 
udržateľnosť európskeho sociálneho 
modelu.“ 
António Costa 

„Celková úroveň VFR by mala 
byť čo najbližšie k jeho 
súčasnému relatívnemu 
podielu.“ 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_sk
http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_en


EPRS | Výskumná služba Európskeho parlamentu 
 

23 

odchodom Spojeného kráľovstva. Navrhované záväzky na roky 2021 – 2027 sú vo výške 1 134 583 
mil. EUR v stálych cenách z roku 2018. To zodpovedá 1,11 % z hrubého národného dôchodku (HND) 
EÚ-27 a predstavuje mierny pokles v porovnaní so súčasným 1,16 % z hrubého národného 
dôchodku EÚ-27 (t. j. po úprave na stav po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ)15. 

Podľa Komisie je návrh vyvážený a vychádza z poctivého vyhodnotenia zdrojov, ktoré bude EÚ 
potrebovať na splnenie svojich kolektívnych ambícií. Navrhuje sa viac finančných prostriedkov pre 
také oblasti ako jednotný trh, inovácie a výskum (vrátane ďalších 29,1 % v prípade Horizontu 
Európa), životné prostredie a opatrenia v oblasti klímy (+ 46 %), migrácia a riadenie hraníc (+ 207 %). 
Zníženie bolo naopak navrhnuté pre politiku súdržnosti (-10 %) a spoločnú poľnohospodársku 
politiku (-15 %). Návrh VFR prvýkrát obsahuje rozpočet vyhradený pre bezpečnosť a obranu a 
nástroje na podporu európskej menovej únie. Komisia okrem toho navrhuje nové opatrenia s cieľom 
zabezpečiť, aby budúce výdavky EÚ boli chránené pred rizikami spojenými so všeobecnými 
nedostatkami v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu v členských štátoch. Na strane príjmov 
navrhla Komisia zmodernizovať súčasný systém vlastných zdrojov, postupne odstraňovať úľavy a 
zaviesť súbor nových zdrojov súvisiacich s politikami EÚ v oblasti klímy, životného prostredia a 
jednotného trhu. Táto reforma by podľa Komisie mohla byť príležitosťou na odklon od zastaraného 
pojmu čistých zostatkov alebo „spravodlivej návratnosti“ pre členské štáty. 

Mandát Parlamentu na rokovanie: primerané zdroje na riešenie nových výziev 
Parlament má vyhranený postoj k budovaniu ambiciózneho rozpočtu EÚ zameraného na výsledky, 
schopného reagovať na nepredvídané výzvy a podporné 
programy, ktorých produktom je spoločný európsky tovar. 
Zastáva názor, že plán dlhodobých výdavkov a systém príjmov 
EÚ by mali predstavovať jeden balík a že v jednej oblasti nie je 
možné dosiahnuť dohodu bez zodpovedajúceho pokroku v 
druhej. Vzhľadom na všetky súčasné záväzky, výzvy a nové priority považuje Parlament návrh 
Komisie za nedostatočný a domnieva sa, že strop VFR by mal predstavovať 1 324 089 miliónov EUR 
(v cenách roku 2018), čo zodpovedá 1,3 % HND EÚ a je o 16,7 % viac, ako navrhuje Európska komisia. 
Parlament sa konkrétne vyjadril proti škrtom v spoločnej poľnohospodárskej politike a politike 
súdržnosti. Hlasoval za vyššiu podporu pre určité oblasti a programy vrátane jednotného trhu, 
inovácií a digitálneho hospodárstva (napr. Zvýšenie súčasných rozpočtových prostriedkov pre 
Horizont Európa na dvojnásobok). Podporil aj opatrenia proti nezamestnanosti a na podporu 
mladých (napr. zvýšenie prostriedkov na program Erasmus+ na trojnásobok), životné prostredie a 
opatrenia v oblasti klímy (napr. zvýšenie prídelu pre LIFE+ na dvojnásobok), migráciu, riadenie 
hraníc, bezpečnosť a obranu. Parlament okrem toho navrhol, aby sa do VFR zahrnuli dve nové 
položky: záruka pre deti (5,9 miliardy EUR) a fond na transformáciu energetiky (4,8 miliardy EUR). 
Navyše by sa podľa Parlamentu príspevok EÚ k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy mal stanoviť na 
minimálne 25 % výdavkov v rámci VFR na roky 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr, najneskôr však do 
roku 2027. Pokiaľ ide o navrhované zmeny v systéme vlastných zdrojov, Parlament ich považuje za 
dôležitý krok k ambicióznejšej reforme, ale očakáva ešte ambicióznejší prístup. 

                                                             

15  Pokiaľ ide o podrobný prehľad návrhu Komisie, pozri: M. Parry a M. Sapała, Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 
2027 a nové vlastné zdroje: analýza návrhu Komisie, EPRS, Európsky parlament, júl 2018.  

„V nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci (VFR) musí byť 
základnou zásadou financovania 
pridaná európska hodnota.“ 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_SK.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sk/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Ďalšie kroky v rámci rokovaní 
Návrhy tiež preskúmala Rada. Ministri pracovali na príprave návrhu dokumentu známeho ako 
rokovací rámec, ako aj na niekoľkých horizontálnych a osobitných otázkach, ktoré treba riešiť počas 
rokovaní a ktoré si s najväčšou pravdepodobnosťou budú vyžadovať politické usmernenia vedúcich 
predstaviteľov EÚ. Z doterajších diskusií však vyplýva, že rozdiely v 
názoroch na mnohé aspekty sú stále značné. Pretrvávajú 
protichodné názory napríklad na celkovú výšku VFR, financovanie 
SPP a politiky súdržnosti, zohľadňovanie problematiky klímy, 
prepojenie s európskym semestrom a nový nástroj na podporu 
hospodárskej a menovej únie, ako aj na väčšinu prvkov návrhu 
nových vlastných zdrojov.  

Dosiahnuť dohodu o viacročných finančných plánoch EÚ nebolo nikdy jednoduché. Týka sa takmer 
všetkých oblastí činnosti EÚ a musí uviesť do súladu množstvo konkurenčných priorít a rozdielov 
medzi hlavnými rozhodujúcimi subjektmi. Pri prijímaní balíka MFF sa uplatňujú rôzne postupy, v 

ktorých Európsky parlament a Rada majú rôzne úlohy, a patrí 
sem aj jednomyseľné rozhodovanie a špecifická úloha hláv 
štátov alebo predsedov vlád v Európskej rade. Hoci Európska 
rada podľa zmlúv „vymedzí všeobecné politické smerovanie a 
priority“ Únie a „nebude vykonávať legislatívne funkcie“, 
skúsenosti z predchádzajúcich rokovaní o VFR ukazujú, že pri 
dosahovaní dohody zohráva rozhodujúcu úlohu, a to aj v 
prípade dohody o číslach a detailných aspektoch výdavkových 

programov. Rokovací postup navyše tentoraz komplikuje súčasná zmena politických podmienok v 
Parlamente a Komisii. Zámer Komisie a Parlamentu dosiahnuť dohodu pred voľbami do Európskeho 
parlamentu v máji 2019 marilo rozhodnutie Európskej rady na zasadnutí v decembri 2018, ktorá 
chcela pokračovať v práci na úrovni Rady s cieľom dosiahnuť dohodu až na jeseň 2019 (obr. 9). Či je 
tento plán reálny, závisí od mnohých aspektov vrátane tvorby nových inštitúcií po voľbách a 
konečného termínu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. V pomerne blízkej budúcnosti sa 
očakáva, že dôležité rozhodnutia budú oznámené po zasadnutí Európskej rady v dňoch 20. – 21. 
júna 2019. 

„Treba uvažovať nad 
kompletným prepracovaním 
samotného rozpočtu vytvorením 
nových vlastných zdrojov.“ 
Emmanuel Macron 

„[V súvislosti s VFR] je veľmi dôležité 
zvýšiť financovanie výskumu a vývoja. 
Je dôležité, aby to viedlo k excelentnosti 
v celej Európe, a nielen v niekoľkých 
vybraných hlavných mestách.“ 
Krišjānis Kariņš 
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Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
Všetky hlavy štátov alebo predsedovia vlád okrem 
troch sa vyjadrili k tejto otázke a načrtli, aké 
politické priority si podľa ich názoru v ďalšom VFR 
zaslúžia financovanie. Štrnásti osobitne zdôraznili 
potrebu rozvíjať nové politiky (ako bezpečnosť, 
inovácie a digitálne hospodárstvo), jedenásti tiež 
vyzdvihli prínos „tradičných“ oblastí (spoločná 
poľnohospodárska politika – SPP a politika 
súdržnosti) alebo zdôraznili potrebu rovnováhy 
medzi oboma oblasťami. Polovica rečníkov sa 
zaoberala výškou rozpočtu EÚ. Traja z pozvaných 
rečníkov osobitne vyjadrili svoju pripravenosť 
prispievať do rozpočtu EÚ viac. Traja výslovne 
vyzvali na zníženie rozpočtu EÚ po vystúpení 
Spojeného kráľovstva alebo jeho primerané 
zachovanie v relatívnom vyjadrení. Ďalší však 
zdôraznili potrebu poskytnúť EÚ rozpočet, ktorý by 
zodpovedal jej potrebám a ambíciám. Štvrtina hláv 
štátov alebo predsedov vlád, ktoré prehovorili 
medzi predchádzajúcimi rečníkmi, sa venovala 
tvorbe nových vlastných zdrojov pre EÚ. Iba jeden 
– Emmanuel Macron – vyzval, aby sa po brexite 
skoncovalo so všetkými úľavami.  

Názory rečníkov na budúci VFR sa doposiaľ 
jednoznačne nezblížili. Pretrvávajú protichodné 
názory na financovanie SPP a politiky súdržnosti. 
Niektoré hlavy štátov alebo predsedovia vlád 
dôrazne odmietajú akékoľvek škrty v nich, zatiaľ čo 
iní žiadajú o ich konsolidáciu a modernizáciu. 
Mnohí z nich však súhlasia s tým, že v oblasti 
vonkajších vzťahov, bezpečnosti a obrany a 
migrácie by sa malo financovať viac iniciatív. Leo 
Varadkar, António Costa a Emmanuel Macron sa 
konkrétne vyjadrili, že sú pripravení prispievať do 
rozpočtu EÚ viac. Na poskytnutie ďalších vlastných 
zdrojov pre EÚ vyzvali najmä predchádzajúci rečníci 
a 12 posledných rečníkov túto otázku 
nespomenulo. 

  

Obr. 9 — Harmonogram rokovaní o VFR po 
roku 2020 
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3.6. Bezpečnosť a obrana 

Aktualizácia politiky 
Za ostatné roky dosiahla EÚ značný pokrok v bezpečnostno-
obranných iniciatívach. Globálna stratégia EÚ z roku 2016 sa 
realizuje podľa plánu vykonávania pre bezpečnosť a obranu, 
akčného plánu v oblasti európskej obrany a návrhov na 
posilnenie spolupráce EÚ a NATO podľa spoločného vyhlásenia z 
Varšavy. Tieto opatrenia poskytli základ pre realizáciu iniciatív, ako je Európsky obranný fond, 
koordinované ročné preskúmanie v oblasti obrany a stála štruktúrovaná spolupráca (PESCO), 
ktorých cieľom je zlepšovať a optimalizovať obranné spôsobilosti EÚ. V júni 2017 Komisia ako 
príspevok do diskusie o budúcnosti Európy predložila diskusný dokument o budúcnosti európskej 
obrany na základe globálnej stratégie. 

Prostredníctvom akčného plánu v oblasti európskej obrany 
Komisia v roku 2017 navrhla  Európsky obranný fond na 
podporu európskeho obranného priemyslu 

(spolu)financovaním 
spoločných projektov 

výskumu a spoločného rozvoja obranných spôsobilostí, a to aj 
podporou malých a stredných podnikov (MSP) a cezhraničných 

príležitostí v 
dodávateľských reťazcoch 
obranného priemyslu. Európsky rozvojový fond (EDF) sa 
zameriava na podporu spoločného výskumu v oblasti 
inovačnej obrannej technológie a vývoja produktov pre 
obranu, na ktorých sa členské štáty spoločne dohodnú. V 
júli 2018 prijala EÚ nariadenie, ktorým sa ustanovuje Program 

rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP) na financovanie EDF až do konca súčasného 
rozpočtového obdobia. Nariadenie má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť a inovačnú schopnosť 
obranného priemyslu EÚ podporou spolupráce medzi členskými štátmi. Podľa nového viacročného 
finančného rámca (VFR) získa fond viac finančných prostriedkov podľa nariadenia, o ktorom sa vo 
februári 2019 dosiahla čiastočná politická dohoda.  

V decembri 2017 sa 25 členských štátov dohodlo na uvedení stálej štruktúrovanej spolupráce 
(PESCO). PESCO funguje na základe konkrétnych projektov spolupráce (v súčasnosti je ich 34) a 
záväzkov zameraných na posilnenie obrany EÚ. Členovia stálej štruktúrovanej spolupráce sa 

zaväzujú zvýšiť svoj 
vnútroštátny rozpočet na 
obranu a viac investovať 
do výskumu v oblasti 
obrany. Ide o projekty 
zamerané na výcvik, rozvoj 

„Hoci PESCO považujeme za rozhodný 
krok, našou víziou zostáva vojenská 
autonómia Európy, vytvorenie 
európskej armády.“ 
Nicos Anastasiades 

„Na to, aby sme naplnili svoje globálne 
ambície, potrebujeme silnejšiu a 
účinnejšiu spoločnú zahraničnú a 
bezpečnostnú a obrannú politiku.“ 
Andrej Plenković 

„Spoločná európska obrana nielenže 
nie je protikladom členstva v NATO, ale 
môže byť jej užitočným doplnkom.“ 
Giuseppe Conte 

„NATO zároveň zostane základom 
kolektívnej obrany v Európe a naším 
cieľom by malo byť obojstranné 
posilňovanie vzťahu medzi EÚ a NATO.“ 
Jüri Ratas 

„Naša operačná spôsobilosť musí slúžiť 
našim hodnotám a záujmom na 
medzinárodnej úrovni.“ 
Charles MICHEL 

„Iba vtedy, ak nás bude spájať 
štruktúrovaná spolupráca, môžeme si 
navzájom pomáhať a preberať viac 
zodpovednosti komplementárnej k NATO 
a riešiť nestabilitu na našich hraniciach, 
ktorá ohrozuje mier a bezpečnosť.“ 
António Costa 

„Uvedomujeme si dôležitosť nových politík a výziev, ale ich financovanie by nemalo ísť na úkor politiky 
súdržnosti, ktorá je základnou politikou zmluvy a podstatou Európskej únie.“ 
Mateusz Morawiecki 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_sk.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sk.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sk.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2018)623534_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
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spôsobilostí a operačnú pripravenosť na súši, na mori a vo vzduchu, na vesmír a kybernetickú 
obranu. Viaceré z týchto oblastí sú v súlade s prioritnými oblasťami najnovšej verzie plánu rozvoja 
spôsobilostí po jeho revízii v roku 2018. V rámci úsilia o posilnenie bezpečnosti a obrany sa EÚ 
zameriava aj na skvalitnenie vojenskej mobility, a to aj prostredníctvom PESCO a spolupráce s NATO, 
ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení o spolupráci medzi EÚ a NATO z roku 2018. S cieľom posilniť 
strategickú dopravnú infraštruktúru Komisia vo viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 
2027 navrhla balík vo výške 6,5 miliardy EUR na vojenskú mobilitu. Vojenská mobilita sa má 
realizovať prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE).  

Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP), v rámci ktorej EÚ rozmiestnila terajších 16 misií, 
prispela v roku 2017 aj k vytvoreniu útvaru pre plánovanie a vedenie vojenských operácií  v rámci 
Vojenského štábu EÚ (VŠEÚ), ktorý má prevziať velenie a riadenie nevýkonných vojenských misií EÚ. 
Pokiaľ ide o civilné misie, v novembri 2018 Rada a členské štáty prijali nový civilný pakt SBOP a 
súhlasili so zvýšením príspevkov na civilné misie SBOP a posilňovaní schopnosti EÚ a v rámci 
krízového riadenia vysielať civilné misie. Vzhľadom na budúcnosť zahraničnej a bezpečnostnej 
politiky EÚ predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie za rok 2018 navrhol, aby sa 
hlasovanie kvalifikovanou väčšinou rozšírilo na určité oblasti SZBP vrátane sankčných režimov, 
presadzovania ľudských práv a rozhodnutí o civilných misiách spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky. „Potenciálna dohoda vedúcich predstaviteľov EÚ o 
rozšírení hlasovania o otázkach SBOP kvalifikovanou 
väčšinou by znamenala viac flexibility pre EÚ pri 
rozhodovaní a možnosť konať v konkrétnych oblastiach 
bezpečnosti a obrany. Predmetom ďalších diskusií, 
prípadne aj realizácie v nadchádzajúcich rokoch môžu byť 

tiež početné návrhy na zvýšenie inštitucionálnej kapacity EÚ tak, aby mohla operovať v oblasti 
bezpečnosti a obrany. Medzi ne patrí aj možnosť vytvorenia osobitného riaditeľstva pre všeobecnú 
obranu a postu príslušného komisára, Európska rada pre bezpečnosť a plnohodnotný výbor pre 
bezpečnosť a obranu SEDE v Európskom parlamente, čím by sa súčasný podvýbor dostal na vyššiu 
úroveň.  

Z rozpočtového hľadiska bude navrhovaný nový VFR znamenať výrazné zvýšenie finančných 
prostriedkov EÚ na bezpečnosť a obranu. Obsahovať bude osobitný okruh pre obranu vo výške 
2,1 % z celkového navrhovaného rozpočtu, do ktorého budú patriť aj projekty Európskeho 
obranného fondu a vojenských akcií. Okrem toho v júni 2018 predložila Komisia návrh na európsky 
mierový nástroj , čo je mimorozpočtový nástroj na posilnenie schopnosti EÚ predchádzať 
konfliktom, budovať mier a posilňovať bezpečnosť vo svete. V prípade dohody sa z európskeho 
mierového nástroja bude financovať časť nákladov na obrannú činnosť EÚ ako mierové misie pre 
Africkú úniu, spoločné náklady na vlastné vojenské operácie SBOP (teraz súčasť mechanizmu 
Athena) a budovanie vojenských kapacít pre partnerov.  

Európsky parlament výrazne podporuje rozvoj v oblasti bezpečnosti a obrany a zasadzuje sa za 
riadne vykonávanie príslušných ustanovení Lisabonskej 
zmluvy zameraných na vytvorenie európskej obrannej 
únie. Niektoré dlhoročné pozície Parlamentu zapracované 
do jeho výročného uznesenia o vykonávaní SBOP z roku 
2018 súvisia s výzvou vypracovať bielu knihu 
bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, v ktorej by sa 

vymedzil „spoločný strategický prístup k európskej obrane“; je to výzva pre členské štáty, aby zvýšili 
svoje výdavky na obranu, najmä v oblasti vybavenia a výskumu, zlepšenie finančnej kontroly misií, 
zosúladenie bezpečnostnej a obrannej politiky s ostatnými vonkajšími politikami EÚ, a zabezpečenie 

„Európa, ktorú stojí za to budovať, je Európa, 
ktorú stojí za to brániť. Decembrovým 
spustením politiky PESCO, ku ktorej sa Írsko s 
potešením pripojilo, sa stretávame, aby sme 
nové hrozby riešili inkluzívnym spôsobom.“ 
Leo Varadkar 

„Proti nášmu kolektívnemu zastúpeniu v 
NATO v podobe európskej armády nie je nič. 
V tom nevidím absolútne nič protirečivé.“ 
Angela Merkel 

https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sk
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_sk
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_sk
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_SK.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
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komplementárnosti strategickej autonómie EÚ a NATO. Tieto pozície sa naposledy zdôraznili v 
uzneseniach o vzťahoch medzi EÚ a NATO o vojenskej mobilite, o európskom mierovom nástroji, 
ako aj vo výročných správach o vykonávaní SZBP a SBOP. 

Vyhodnotenie diskusie v Parlamente 
 

 

 

Väčšina hláv štátov alebo predsedov vlád, ktoré sa zúčastnili diskusie o budúcnosti Európy, 
poukazovala na zhoršujúce sa globálne bezpečnostné prostredie a zdôrazňovala, aký význam má 
to, keď sa pri riešení spoločných hrozieb a výziev EÚ a jej členských štátov preukáže ich jednotnosť. 
Niektorí zdôrazňovali význam vzťahu medzi vnútornou a vonkajšou bezpečnosťou v boji proti 
hrozbám a zaistením bezpečnosti občanov EÚ ako cieľa prítomného v globálnej stratégii EÚ a 
následnom pláne vykonávania v oblasti bezpečnosti a obrany. Väčšina hláv štátov alebo predsedov 
vlád sa zhodla v názore, že stála štruktúrovaná spolupráca je aktuálna, ale nikto z nich nehovoril o 
jej jednotlivých projektoch. Výdavky na obranu boli pre niekoľkých rečníkov dôležitou otázkou, 
pričom niektorí z nich ocenili iniciatívu ERF a vyzvali všetky členské štáty EÚ, aby čo najrýchlejšie 
dosiahli cieľ 2 % svojho HDP na obranu. Niekoľko rečníkov vyzvalo na posilnenie európskej 
spolupráce v oblasti obrany nad rámec stálej štruktúrovanej spolupráce a na vytvorenie skutočnej 
európskej obrannej únie v súlade s Lisabonskou zmluvou. 
Niekoľkí hovorili o európskej armáde, ktoré má tvoriť 
doplnok NATO v rámci možností dlhodobého rozvoja, o 
ktoré sa EÚ musí snažiť, neuviedli však žiadne detaily o 
takomto projekte.  

V príspevkoch hláv štátov alebo predsedov vlád v diskusii o 
budúcnosti Európy sa prejavil vysoký stupeň konvergencie názorov na bezpečnosť a obranu. 
Napríklad väčšina z nich sa vyjadrila k spoločným hrozbám EÚ a členských štátov, najmä pokiaľ ide 

o „oblúk nestability“ v susedstve EÚ, terorizmus, 
kybernetické útoky a dezinformácie. Niekoľkí zdôraznili, že 
EÚ a členské štáty potrebujú rozpracovať spoločnú reakciu 
na hrozby ako protiváhu a na zachovanie záujmov EÚ v 
medzinárodnom meradle. Väčšina vedúcich predstaviteľov 

EÚ zdôraznila význam zachovania transatlantickej väzby. Uviedli, že súčasné snahy o pokrok v 
európskej obrannej spolupráci, najmä formou stálej štruktúrovanej spolupráci PESCO a Európskeho 
rozvojového fondu, sú doplnením NATO, ktorá v Európe ostáva ako poskytovateľ „kolektívnej 
bezpečnosti“. Niektoré hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa vyjadrili k oddanosti EÚ voči 
multilateralizmu, ktorý je jedným z pilierov globálnej stratégie EÚ. Zdôraznili význam celostného 
prístupu k zahraničnej a bezpečnostnej politike, ktorá je založená na celej škále diplomatických, 
vojenských, obchodných a rozvojových nástrojov, ku ktorým majú EÚ a jej členské štáty prístup. Čo 
sa týka inštitucionálnych aspektov, niekoľkí rečníci vyzvali na prijímanie rozhodnutí kvalifikovanou 
väčšinou v tých oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, kde to povoľuje Lisabonská zmluva, 
zatiaľ čo jeden – Nicos Anastasiades – sa vyslovil proti zmene pravidiel v rozhodovaní o civilnej SBOP. 
Angela Merkel, ktorá vyzvala na vytvorenie európskej bezpečnostnej rady, v celej diskusii o obrane 
predložila jediný ďalší inštitucionálny návrh. Jeden rečník, Emmanuel Macron, ocenil prácu 
Európskeho parlamentu na Európskom obrannom fonde. 

„Chceme posilniť našu bezpečnostnú a obrannú spoluprácu, byť viac schopní viesť spoločné 
civilné a vojenské operácie krízového riadenia a mať Európsku úniu, ktorá spolupracuje so 
strategickými partnermi a buduje bezpečnosť – spoločne.“ 
Stefan Löfven 

„Naša krajina [Lotyšsko] vynakladá 2 % 
svojho HDP na armádu. Som presvedčený, že 
by sme to mali robiť všetci. Agresívne krajiny 
budú vždy rešpektovať silu. Aby sme zostali 
silní, potrebujeme investovať.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Svojim spoluobčanom dáme jasnú a 
rozhodnú odpoveď, že ich vieme ochrániť a 
dať odpoveď na tento neporiadok vo svete.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0257+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0498+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2019-0330
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3.7. Zmena klímy 

Aktualizácia politiky 
Viac ako tri roky po prijatí Parížskej dohody o zmene klímy 
sa v plnej miere teraz zameriavame na jej vykonávanie. Na 
medzinárodnej úrovni bol súbor pravidiel Parížskej dohody 
prijatý v decembri 2018 na konferencii OSN o zmene klímy 
COP24 v Katoviciach (Poľsko). Na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ znamená jej vykonávanie 
prijímať politiky na dosiahnutie cieľov stanovených vo vnútroštátnych príspevkoch  – v prípade EÚ 
a jej členských štátov je to zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 40 % oproti úrovni z 
roku 1990. 

Politika EÚ v oblasti klímy a energetiky 
EÚ má komplexný súbor politík v oblasti energetiky a klímy vrátane systému obchodovania s 
emisiami. Vo všeobecnosti je na dobrej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti klímy a energetiky 
na rok 2020. Tieto politiky boli posilnené v stratégii energetickej únie v roku 2015 a v právnych 
predpisoch prijatých počas ôsmeho volebného obdobia Európskeho parlamentu. S cieľom priblížiť 
sa k nízkouhlíkovej spoločnosti a splniť svoje medzinárodné záväzky (NDC) plynúce z Parížskej 
dohody reviduje EÚ svoje právne predpisy o obchodovaní s emisiami, spoločnom úsilí, energetickej 
efektívnosti, energii z obnoviteľných zdrojov a energetickej hospodárnosti budov a predstavila aj 
nové nariadenie o využívaní pôdy a lesov. Parlament a Rada v roku 2019 prijali právne predpisy 

týkajúce sa emisií CO2 z nových osobných a ľahkých úžitkových 
automobilov, emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel a o trhu 
s elektrickou energiou (nariadenie a smernicu). Komisia navrhla 
zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci (2021 – 2027) na štvrtinu rozpočtu EÚ. S 

cieľom načrtnúť cesty k nízkouhlíkovému hospodárstvu v budúcnosti Európska komisia v novembri 
2018 prijala „stratégiu pre čistú planétu“ pre klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050. 
Spoluzákonodarcovia takisto prijali cielenú revíziu smernice o zemnom plyne z roku 2009, ktorou sa 
má zabezpečiť, aby sa právne predpisy EÚ v oblasti energetiky vzťahovali aj na plynovody 
vstupujúce na vnútorný trh EÚ, a to aj na kontroverzný projekt plynovodu Nord Stream II.  

Medzinárodné dohody a diplomacia v oblasti klímy 
Globálne prostredie je náročnejšie: nielenže USA odstúpili od Parížskej zmluvy, ale aj niekoľko 
ďalších krajín uzákonilo v oblasti zmeny klímy iba nevýrazné politiky. Investície verejného a 
súkromného sektora do technológií priaznivým voči klíme, ako sú obnoviteľné zdroje energie, v 

celosvetovom meradle poklesli, zatiaľ čo zo štúdií, ako je 
správa Programu OSN pre životné prostredie UNEP o 
deficitoch v oblasti emisií a osobitná správa Medzivládneho 
panelu o zmene klímy IPCC o globálnom oteplení o 1,5 °C, 
vyplýva, že na dosiahnutie teplotných cieľov Parížskej 
dohody by úsilie malo ísť nad rámec súčasných NDC. Pokiaľ 
ide o rozvojové krajiny, mnohé z ich záväzkov závisia od 

dostupnosti financovania na opatrenia v oblasti zmeny klímy, ale dosiahnuť sumu stanovenú v 
Parížskej dohode – 100 miliárd USD ročne do roku 2020 – bude zložité, a to ešte viac po tom, ako 
USA svoje platby do Zeleného klimatického fondu OSN zastavili. EÚ je naďalej pripravená 
poskytovať rozvojovým krajinám pomoc vo forme financií a odborných znalostí a hrá aktívnu úlohu 
v medzinárodnej diplomacii v oblasti klímy. 

„S cieľom udržať nárast globálnej teploty 
pod 1,5 °C musíme vykonávať Parížsku 
dohodu spoločne, a to bez akýchkoľvek 
„keby“, „ale“ či „možno“. 
Stefan Löfven 

„Ceny obnoviteľnej energie stále viac 
konkurujú cenám fosílnych palív.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Pod pojem „suverenita“ patrí aj 
zvrchovanosť v oblasti klímy a energetiky. 
To je to hlavné. Musíme urýchlene začať 
diskusiu o zvýšení príspevku Európskej únie 
v rámci Parížskej dohody.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sk
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sk
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_sk
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_sk
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
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Úloha Európskeho parlamentu 
Parlament vyjadril názor na energetickú úniu v uznesení z decembra 2015, v ktorom zopakoval svoju 

výzvu na ambicióznejšie ciele v oblasti energetickej 
efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov. Počas 
ôsmeho volebného obdobia Parlament úspešne presadzoval 
prísnejšie právne predpisy v oblasti klímy a energetiky. Preto 
mnohé prijaté texty idú nad rámec návrhov Komisie. 
Napríklad prijatý cieľ zvýšenia 

energetickej účinnosti je 32,5 % (namiesto 30 % podľa návrhu Komisie), 
cieľ pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov je teraz 32 % (namiesto 
27 %) a emisie CO2 z nových osobných automobilov musia byť v roku 
2030 o 37,5 % nižšie, než v roku 2020 (namiesto (30 %). V októbri 2018 
prijal Parlament uznesenie o konferencii COP24, v ktorom sa vyslovil za globálne oteplenie do 1,5 °C 
ako cieľ a vyzval na zníženie emisií v EÚ do roku 2030 o 55 %. Parlamentná delegácia sa zúčastnila 
na výročných konferenciách OSN o zmene klímy v Lime, Paríži, Marrákeši, Bonne a Katoviciach. V 
reakcii na stratégiu Komisie „čistá planéta“ prijal Parlament v marci 2019 uznesenie o zmene klímy, 
v ktorom uvítal stratégiu a vyzval k celkovému prístupu na dosiahnutie čistých nulových emisií do 
roku 2050. 

Vyhliadky do budúcnosti 
Predpokladá sa, že diskusia o dlhodobom znižovaní emisií na základe stratégie Komisie Čistá planéta 
pre všetkých bude na programe zasadnutia Európskej rady v júni 2019. Predpokladá sa, že diskusia 
bude pokračovať aj v ďalšom legislatívnom období a premietne sa do dlhodobej stratégie EÚ v 

oblasti nízkych emisií skleníkových plynov, ktorá sa Parížskej 
dohody vyžaduje v roku 2020. Otázka, ako dosiahnuť 
„spravodlivú transformáciu“ na nízkouhlíkové hospodárstvo, 
pravdepodobne zohrá v tejto diskusii dôležitú úlohu. 
Spoluzákonodarcovia sa takisto budú musieť dohodnúť na 

viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2026, pre ktorý navrhla Komisia vyčleniť 25 % z 
rozpočtu EÚ na opatrenia v oblasti klímy. Na prípravu vykonávania politík v oblasti energetiky a 
klímy vypracovali členské štáty návrhy národných plánov v oblasti energetiky a klímy podľa 
požiadaviek nariadenia o riadení energetickej únie. Európska komisia tieto plány posudzuje a 
členským štátom môže vydať odporúčania v júni 2019. Komisia začala prípravné práce na tému 
budúcnosti plynárenskej infraštruktúry a trhov s plynom s cieľom lepšie integrovať plynárenské a 
elektrické systémy tak, aby sa uľahčila výroba vodíka a iných plynov z elektriny z obnoviteľných 
zdrojov a podporila ich využívanie v doprave a nehnuteľnostiach a v záujme dlhodobého 
uskladňovania energie.  

  

„Mojím jednoznačným posolstvom je to, 
že musíme robiť viac a rýchlejšie. Musíme 
znižovať emisie, zvyšovať záchyt uhlíka a 
zavádzať nové technológie.“ 
Juha Sipilä 

„Účinky zmeny klímy už 
cítime.“ 
Angela Merkel 

„Potrebujeme pokračovať v budovaní 
európskej energetickej únie a zabezpečiť 
prístup našich občanov k udržateľnej, 
spoľahlivej a cenovo dostupnej energii.“ 
Andrej Plenković 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/sk/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Väčšina rečníkov uviedla zmenu klímy ako spoločnú výzvu. Niektorí potvrdili svoju podporu plnému 
vykonávaniu Parížskej dohody a vyjadrili poľutovanie nad tým, že USA ju jednostranne vypovedali. 
Niekoľkí vyzvali na posilnenie záväzkov z Paríža a uvítali cieľ Komisie dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálne hospodárstvo. Mark Rutte poukázal na to, že súčasný cieľ znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov o 40 % nestačí na to, aby sa globálne otepľovanie udržalo pod hranicou 

2 °C stanovenou v Paríži, a navrhol „zvýšiť latku“ na 55 %. Viacero 
hláv štátov alebo predsedov vlád zdôraznilo, že transformácia 
energetiky je pre EÚ v súčasnom geopolitickom kontexte 
kľúčová. Niekoľkí zdôraznili, že je dôležité znížiť energetickú 
závislosť investíciami do inovácií vrátane energie z čistých 
technológií, a to využívaním rôznych druhov energie, ktoré budú 
zlučiteľné s cieľom EÚ v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva, a 

diverzifikáciou zdrojov dodávok. Niektorí z nich hovorili o význame cien energie a vysvetľovali, že 
treba dosiahnuť citlivú rovnováhu medzi cenovo dostupnou energiou a politikami zameranými na 
zníženie závislosti od dodávok energie.  

Hlavy štátov alebo predsedovia vlád sa vo veľkej miere zhodli na 
tom, že v oblasti klímy a energetiky je naliehavo potrebné konať. 
Takmer polovica rečníkov sa domnieva, že EÚ by pri vykonávaní 
Parížskej dohody mohla na medzinárodnej úrovni zohrávať 
poprednú úlohu. Niekoľkí súhlasili s tým, že emisie skleníkových 
plynov sa musia znížiť, zatiaľ čo niekoľkí vyzvali na nízkouhlíkové 
hospodárstvo do roku 2050 v súlade s návrhom Európskej komisie. Podpora energie z obnoviteľných 

zdrojov, zvyšovanie energetickej efektívnosti, rozvoj strategických 
energetických projektov, udržiavanie nízkych cien energie a 
zabezpečenie diverzifikácie dodávok boli témy, o ktorých sa vo 
svojich vystúpeniach zmienili viacerí vedúci predstavitelia. Všetky 
uvedené témy sú súčasťou projektu európskej energetickej únie a 
len jeden rečník – Andrej Plenković – výslovne uviedol, že v jej 

budovaní by sa malo pokračovať. V diskusii sa tiež ukázalo, že medzi vedúcimi predstaviteľmi EÚ 
pretrvávajú rozdielne názory na viaceré otázky vrátane strategických energetických projektov, ktoré 
by členské štáty mali realizovať. Napríklad jeden rečník – Mateusz Morawiecki – spochybnil projekt 
North Stream 2, pričom zdôraznil jeho vysokú závislosť od Ruska. 

3.8. Inštitucionálne aspekty 

Aktualizácia politiky 
Brexit a nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu ponúkajú príležitosť zamyslieť sa ešte nad 
tým, akou cestou by Únia mala v budúcnosti ísť. Začali sa vážne úvahy nielen o tom, ako rozvíjať 
jednotlivé oblasti politiky, ale aj o budúcom smerovaní EÚ ako celku, o reorganizácii inštitúcií, 
posilnení demokratického rozmeru EÚ a podpore účasti občanov EÚ na dynamike Únie. 

„Navrhujem 55 % zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030. Nielen preto, aby sme si splnili 
povinnosti, ale aj preto, že konkurencieschopná Európa orientovaná na budúcnosť je vo svojej 
podstate udržateľnou Európou.“ 
Mark Rutte 

„EÚ bude musieť určite prejsť 
obrovskou transformáciou, aby sa 
stala ekonomikou neutrálnou z 
hľadiska klímy; potrebujeme 
transformáciu, ktorý bude sociálne 
spravodlivá voči našim občanom a 
spravodlivá voči našim podnikom.“ 

  

„Ďalším strategickým cieľom je 
transformácia európskej 
energetiky, čo znamená spojenie 
konkurencieschopnosti a cien s 
geopolitickým realizmom.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Transformácia energetiky je 
príležitosťou pre inovácie a 
transformáciu nášho 
hospodárskeho modelu.“ 
Charles MICHEL 
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Hoci diskusia o budúcnosti Európy sa už blížila, možno 
povedať, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva o vystúpení z 
EÚ ju len urýchlilo. Po britskom referende sa hlavy štátov 
alebo predsedovia vlád krajín EÚ-27 Bratislavským 
vyhlásením zo septembra 2016 rozhodli vyslať jasný signál 
jednoty a konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali 

vykryštalizovať do plánu napríklad v oblasti migrácie alebo bezpečnosti. Zároveň sa snažili 
nezanedbať diskusiu o dôvodoch zdanlivého poklesu popularity európskeho projektu. Po 
bratislavskom samite sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád na oslavách 60. výročia rímskych zmlúv 
počas Rímskeho samitu v marci 2017 slávnostne zaviazali k „jednote a solidarite“. V tomto rámci sa 
znova objavila myšlienka viacrýchlostnej integrácie EÚ rôznej intenzity.  

V tejto úvodnej etape Európsky parlament dvoma uzneseniami prijatými 16. februára 2017 výrazne 
prispel nápadmi od menej invazívnych až po ďalekosiahlejšie návrhy reforiem. Podľa prvého 
uznesenia chce Parlament stavať na „nevyužitom potenciáli“ Lisabonskej zmluvy napríklad 
obmedzením medzivládneho prístupu, navrhnutím prechodu od jednomyseľného hlasovania k 
hlasovaniu kvalifikovanou väčšinou s použitím premosťovacích 
doložiek zo strany Európskej rady, častejším využívaním svojho 
práva legislatívnej iniciatívy, posilnením funkcie politickej 
kontroly Komisie; znížením počtu zložení Rady a transformáciou 
Rady na skutočnú legislatívnu komoru. Parlament v druhom 
uznesení predložil oveľa ďalekosiahlejšie návrhy týkajúce sa 
súčasnej inštitucionálnej štruktúry, z ktorých väčšina si vyžaduje zmeny zmlúv, napr. transformáciu 
fiškálnej a hospodárskej politiky na spoločnú právomoc, výraznejšie zapojenie do hospodárskej a 
menovej únie, vytvorenie postu ministra zahraničných vecí EÚ, čím by sa zmenil úrad VP/PK, 
oprávnenie Komisie začať konanie o porušení povinnosti v prípade porušenia hodnôt Únie, častejšie 
využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade, udelenie právomoci predkladať legislatívne 
návrhy iným subjektom okrem Komisie, teda Rade, Parlamentu a národným parlamentom.  

Vývoj európskej integrácie je historicky (hoci nielen) spojený s vývojom vzťahu Francúzska a 
Nemecka. Možno to ilustrovať vyhlásením z Mesebergu z júna 2018, v ktorom prezident Macron a 
kancelárka Merkel odhalili silnejúcu podobnosť svojich predstáv v niekoľkých otázkach, ako je 
migračná agenda, posilnenie azylového systému, zriadenie skutočnej hraničnej polície a zavedenie 
rozpočtu pre eurozónu. Po vyhlásení z Mesebergu nasledovala zmluva podpísaná v Aachene 22. 
januára 2019, ktorá venuje pozornosť tejto konvergencii v rôznych oblastiach. 

Do diskusie o bielej knihe z marca 2017 konštruktívne 
prispela Komisia, ktorá predstavila päť „pracovných metód“ 
budúcnosti. Komisia s cieľom podnietiť diskusiu navrhla päť 
rôznych scenárov, podľa ktorých by sa mohla rozvíjať 
integrácia EÚ, pričom konečné riešenie neponúkla. Išlo o 

tieto scenáre: i) pokračovať v súčasnom smerovaní, ii) iba jednotný trh, iii) tí, čo viac chcú, viac robia 
iv) robiť menej, ale efektívnejšie, a v) robiť spolu oveľa viac. K týmto piatim scenárov bol doplnený 
šiesty v správe o stave Únie za rok 2017, založený na posilňovaní Európy hodnôt, ktorými sú sloboda, 
rovnosť a dodržiavanie zásad právneho štátu.  

„Po voľbách do Európskeho parlamentu 
sa Európska rada musí dohodnúť na 
ambicióznom a komplexnom 
strategickom programe.“ 
Juha Sipilä 

„Jedna vec nás spája: naša európska 
identita založená na zásadách, 
hodnotách a spoločných záujmoch.“ 
Klaus Iohannis 

„Veľký pokrok je často výsledkom snaženia 
avantgardy: eurozóna, spoločný trh, 
Schengen... viacrýchlostná Európa nie je 
Európa viacerých úrovní.“ 
Charles MICHEL 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_en
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Hoci Európska rada nedala oficiálnu odpoveď na bielu knihu Komisie, niektorým členským štátom 
alebo skupinám členských štátov poskytla príležitosť vyjadriť 
stanovisko. Krajiny z juhu Európskej únie predstavili svoje vízie 
v konkrétnych oblastiach politiky, zatiaľ čo ďalšie skupiny 
krajín, ako napríklad Taliansko, Francúzsko, Španielsko a 
Nemecko na samite vo Versailles zaujali jasné stanovisko v 
prospech viacrýchlostnej Európy. Vyšehradské štáty na svojom 
zasadnutí vo Varšave vyjadrili pochybnosti o tomto prístupe. 
Nad rámec správ o stave Únie, ktoré každý rok predkladá 
predseda Komisie, Komisia vo svojom oznámení z marca 2018 ponúkla podporu aj v súvislosti s 
konkrétnymi inštitucionálnymi aspektmi, ako je napríklad návrh hlavných kandidátov na post 
predsedu Komisie (tzv. Spitzenkandidaten), revidované zloženie Parlamentu, možné zavedenie 
nadnárodných zoznamov a reforma inštitucionálneho vedenia Európskej rady a Komisie na 
najvyššej úrovni so zavedením dvojitého postu, ktorý by bol spojením obidvoch funkcií. 

Nedávno 13. februára 2019 prijal Európsky parlament uznesenie o stave diskusie o budúcnosti 
Európy, ktoré sa týka viacerých aspektov od politiky, ako sú napríklad perspektívy hospodárskej a 
menovej únie a správy ekonomických záležitostí, až po inštitucionálne otázky. V tomto uznesení 
bola uznaná potreba demokratickejších a transparentnejších rozhodovacích procesov EÚ, opätovne 
sa potvrdil význam Spoločenstva oproti medzivládnej metóde a podporilo pružnejšie rozhodovanie 
zvýšeným využívaním hlasovania kvalifikovanou väčšinou, ako aj využívaním premosťovacích 
doložiek. Parlament v tomto uznesení takisto vyjadril potrebu rešpektovať rovnováhu medzi 
diferencovanou integráciou a rovnosťou členských štátov, vyzval národné parlamenty na väčšiu 
aktivitu, najmä pokiaľ ide o kontrolu činnosti ich vlád v európskych inštitúciách, a zopakoval svoj 
návrh na transformáciu Rady na skutočnú legislatívnu komoru. Zdôraznil aj potrebu intenzívnejšej 
politickej integrácie, ktorá by zahŕňala dodržiavanie ľudských práv, základných slobôd a 
demokratických zásad. 

Do diskusie o budúcnosti Európy sa zapojili nielen inštitúcie EÚ, vedúci predstavitelia EÚ a členské 
štáty, ale aj občania. Dialóg s občanmi, ktorý iniciovala Komisia v roku 2012, a ktorý znova oživil 
predseda Juncker svojím návrhom na „znovuzískanie dôvery občanov“ iniciovali stály dialóg medzi 
občanmi EÚ v členských štátoch a vysokými predstaviteľmi inštitúcií Únie. Cieľom bolo vymieňať si 
názory, vysvetľovať politiky EÚ, zhromažďovať nápady, prijímať kritiku a uvažovať o nej. Tento 
postup zahŕňal aj online konzultácie s občanmi EÚ, ktorí mohli reagovať aj na bielu knihu Komisie a 
vyjadriť svoje názory.  

Uprostred rôznych pozícií, ktoré vyjadrili inštitúcie EÚ a skupiny krajín, prijala Európska rada novú 
pracovnú metódu, tzv. agendu lídrov, ktorej cieľom je uľahčiť diskusiu a rozhodovanie v rámci 
Európskej rady s väčším dôrazom na výsledky. V rámci agendy lídrov sa má samit 9. mája 2019 v 
Sibiu venovať príprave strategického programu na roky 2019 – 2024 a hodnoteniu agendy lídrov. 

  

„Európska zvrchovanosť nemôže 
znamenať budovanie Únie na úkor sily 
členských štátov, pretože sila suverénnej 
Európy pramení zo sily členských štátov.“ 
Mateusz Morawiecki 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_en.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=en
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Postup navrhovania hlavných kandidátov a nadnárodné 
zoznamy spomenuli len traja rečníci: Leo Varadkar, Andrej 
Plenković a Xavier Bettel. Patrili medzi prvých šiestich, ktorí 
vystúpili pred Európskym parlamentom. Zatiaľ čo bielu 
knihu Európskej komisie o budúcnosti Európy spomenul 
priamo len Leo Varadkar a António Costa, ďalší sa nepriamo zaoberali niektorými z piatich scenárov 
a uviedli, že sú skôr za rozdelenie právomocí medzi EÚ a členské štáty. Niektorí argumentovali, že 
niektoré právomoci sa majú vrátiť do pôsobnosti členských štátov, pričom ďalší žiadali viac Európy, 
ale iba v určitých oblastiach. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval na zvýšenie „európskej 
suverenity“ a na zvýšenie európskej úrovne. Mnohí vo svojom prejave zdôraznili význam 
demokracie a právneho štátu, najmä preto, že Európa čelí rastúcemu populizmu a autoritárskym 
tendenciám. V tejto súvislosti sa osem rečníkov vyjadrilo aj priamo o nadchádzajúcich európskych 
voľbách. 

Mnohí rečníci vyjadrili obavy z rastúceho odstupu medzi inštitúciami a občanmi a vyjadrili názor, že 
treba opätovne upraviť politickú a inštitucionálnu výkonnosť EÚ. Charles Michel hovoril o „zásadnej 

kríze dôvery“ vo verejné inštitúcie vrátane európskych, ako aj v 
tradičné médiá. Väčšina lídrov, ktorí sa zapojili do diskusie o 
budúcnosti Európy najmä neskôr, sa rozhodla nevenovať 
pozornosť inštitucionálnym reformám, keďže podľa ich názoru 
by sa pozornosť mala viac zamerať na to, čo hovoria občania, a 
na znovuzískanie ich dôvery. Všetci rečníci hovorili o úlohe 

„občanov“ v kontexte služby pre nich a/alebo ich aktívneho zapojenia sa do života v EÚ, napríklad 
prostredníctvom „konzultácií s občanmi“. 

 

 

„Pravidlo jednomyseľného schvaľovania treba zrušiť: nielen v zahraničných veciach, ale aj v takých 
dôležitých otázkach, ako sú dane, viacročný rozpočet a mechanizmy na overovanie dodržiavania 
zásad právneho štátu a ľudských práv.“ 
Pedro Sánchez 

„Vytvorme trvalý systém hlavných 
kandidátov a demokratizujme výber 
kandidátov na iné vedúce posty v rámci EÚ.“ 
Leo Varadkar 

„Nebudem pred vami skrývať, že o 
inštitucionálnych diskusiách mierne 
pochybujem. Tieto diskusie, nech sú 
akokoľvek dôležité, našich občanov 
nenadchýnajú.“ 
Xavier Bettel 





 
 

 

Týmto dokumentom sa uzatvára séria štyroch brífingov 
o diskusiách o budúcnosti Európy, na ktorých boli 
vysvetlené názory rôznych hláv štátov alebo predsedov 
vlád, ktorí vystúpili na plenárnych zasadnutiach 
Európskeho parlamentu od januára 2018 do apríla 2019. 
V prvej časti dokumentu sú vo všeobecnosti opísané 
oblasti, v ktorých sa rečníci navzájom približovali alebo 
od seba vzďaľovali, trendy v rámci riešených tém a 
predložené návrhy. V druhej časti ponúka tento 
dokument výňatky z niektorých významných vyhlásení 
rečníkov, ako aj podrobnejšiu analýzu ich stanovísk k 
týmto kľúčovým oblastiam politiky: hospodárska a 
menová únia, migrácia, sociálne otázky, medzinárodný 
obchod, zmena klímy a energetika, bezpečnosť a 
obrana, ďalší viacročný finančný rámec a inštitucionálne 
otázky. 
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