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I. Ciele správy, Konferencia
o budúcnosti Európy
Správa je výsledkom diskusie odborníkov z Vyšehradskej štvorky (V4) v rámci prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa začala 9. mája 2021. Ide o najväčšie medzinárodné konzultácie od
roku 2005 organizované európskymi inštitúciami, ale aj o prvé konzultácie zapájajúce širšie chápaný
hlas občanov a občianskej spoločnosti. Cieľom konzultácie je odpovedať na otázku „Aký druh Únie chcú
občania členských štátov?“ a komunikovať tieto očakávania tvorcom európskej politiky. Konferencia
zapojila náhodne vybraných Európanov do diskusie o vývoji európskej integrácie ako aj do tvorby politických rozhodnutí s cieľom čeliť demokratickému deficitu v Európskej únii (EÚ). Osobitné miesto v tejto
diskusii mali zaujať predstavitelia občianskej spoločnosti organizovaní formou think-tankov. Problémom
doterajších diskusií o budúcnosti Európy bolo zameranie diskusie najmä na západnú Európu. Zdá sa,
že hlas predstaviteľov strednej Európy, a tým aj občianskej spoločnosti zastupujúcej nové členské štáty,
ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, nebol dostatočne vypočutý.
Diskusia zástupcov think-tankov z Vyšehradskej štvorky sa zamerala na tri hlavné oblasti: politické a systémové otázky, výzvy v energetickej a klimatickej politike a tému digitalizácie.
Hlavným cieľom odborníkov pri písaní správy bolo zvýšenie demokratizácie Európskej únie, občianskej participácie a spokojnosti občanov EÚ s postupujúcou integráciou. Autori správy charakterizovali
základné výzvy pre EÚ a definovali niektoré problémy v integrácii z pohľadu V4. Experti predstavili aj
možnosti prekonania týchto ťažkostí pri budovaní lepšej Európskej únie, teda navrhli konkrétne odporúčania, po implementácii ktorých môže EÚ konať efektívnejšie a transparentnejšie. Rozvoj integrácie
by sa mal riadiť demokratickými štandardmi a očakávaniami občanov aj z nových členských štátov,
ktoré sú, vrátane Poliakov, nadšencami integrácie a chcú pre ňu zabezpečiť čo najlepšiu budúcnosť.
V európskej diskusii je dôležité hľadať spojencov a hovoriť „hlasom regiónu“, ktorý je silnejší ako hlas
jednotlivých štátov. Túto správu považujeme za vnášanie intelektuálnych myšlienok expertov V4 do
medzinárodnej diskusie o vývoji a budúcnosti EÚ. Naše riešenia, najmä z pohľadu vypuknutia vojny na
Ukrajine, ako aj zotavenia sa krajín EÚ z pandémie Covid-19, sú zamerané na prípravu návrhov spájajúcich európske národy, ktoré podľa nášho názoru povedú k posilneniu celej komunity a regiónu krajín V4.
V ére nárastu ekonomických výziev, geopolitických konfliktov na hraniciach EÚ, či obrovských vnútorných problémov v samotnej EÚ by sme mali hľadať metódy riadenia, ktoré budú optimálne na dosiahnutie riešenia súčasných kríz. Zároveň by sme mali rešpektovať národné demokracie a ústavný poriadok
v členských štátoch. Preto by mala byť budúcnosť Európy postavená na inom základe ako doteraz, aby
neviedla ku kolapsu európskeho projektu. Takáto obava o budúcnosť Európy sprevádzala prácu expertov zastupujúcich krajiny V4 zapojených do diskusie na Konferencii o budúcnosti Európy.
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Autorom správy je Sobieski Institute – poľský think-tank pôsobiaci od roku 2005, ktorého poslaním
je „Vytváranie nápadov pre Poľsko“. Našimi partnermi boli experti z think-tankov: Inštitút pre politiku
a spoločnosť (Česká republika), Nadácia F. A. Hayeka Bratislava (Slovensko), Inštitút pre zahraničné veci
a potvrdený obchod (Maďarsko). Projekt bol financovaný Medzinárodným vyšehradským fondom.
Angelika Gierasová
Tomáš Grzegorz Grosse
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II. Inštitucionálny systém
Európskej únie

Odporúčania
1. 	Krajiny V4 naďalej podporujú každú iniciatívu, ktorá uľahčuje spoločné uvažovanie o budúcnosti
Európy. Pokiaľ ide o budúcnosť našej komunity, pozícia našich krajín sa už dlhší čas nemení. V4 sa
hlási ku koncepcii Európy postavenej na silných národoch; a máme záujem vybudovať Európsku úniu,
ktorá rešpektuje národné pozície, rovnosť členských štátov, podporuje úspešné modely národnej
politiky a je postavená na našich spoločných židovsko-kresťanských kultúrnych hodnotách.
2. Zabezpečenie spoločného hospodárskeho úspechu členských štátov musí byť prioritou všetkých
politík EÚ. Krajiny V4 veria, že EÚ je najlepším rámcom na riešenie vnútorných aj vonkajších výziev
a snažíme sa čo najviac prispieť k vytvoreniu silnejšej, bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej EÚ.
Aj V4 zastáva názor, že integrácia je v prvom rade prostriedkom spoločného ekonomického úspechu. Zaobchádzanie so „stále užšou Úniou“ ako s cieľom samým o sebe vedie k pokusom prekonať národné záujmy a oslabiť tradičné hodnoty, ktoré tvoria základy Európy. Pandémia COVID-19,
ako aj predchádzajúce krízy vážne zaťažili najdôležitejšie úspechy EÚ. Musíme nájsť spôsob, ako
priviesť Európsku úniu späť na cestu hospodárskeho a politického úspechu, kde občania môžu
veriť v „európsky sen“. Pre strednú Európu predstavuje ochrana výdobytkov integrácie najvyššiu
prioritu našej spoločnej budúcnosti. Integrita vnútorného trhu, štyri základné slobody a riadne
fungovanie schengenského priestoru sa musia obnoviť čo najskôr. Musíme tiež zachovať otvorenosť Únie k ďalšiemu rozširovaniu smerom k regiónu západného Balkánu.
3. Musí sa posilniť zásada subsidiarity a úloha národných parlamentov v rozhodovacom procese EÚ.
V4 dlhodobo volá po zavedení „procedúry červenej karty“, ktorá by umožnila národným parlamentom zastaviť nechcené legislatívne procesy. Národné parlamenty by tiež mali dostať viac možností
prispievať k rozhodovaciemu procesu v EÚ. EÚ by mala – subsidiárne – podporovať členské štáty,
najmä v krízach alebo v situácii nedostatku primeraných zdrojov na vnútroštátnej úrovni.
4. 	Európska únia by mala zostať demokratickou organizáciou. Rozvoj európskej demokracie prebieha už mnoho rokov, čoho najlepším príkladom je rozvoj kompetencií Európskeho parlamentu.
Napriek tomu mnohí vedci stále poukazujú na vážne demokratické deficity na úrovni EÚ. Preto je
o to dôležitejšie, aby inštitúcie EÚ neobmedzovali zmluvné kompetencie členských štátov, a tým aj
demokraciu v členských štátoch. Zároveň by podľa zmlúv mala EÚ rešpektovať národné identity,

www.sobieski.org.pl

9

Hlas občianskej spoločnosti v diskusii
Konferencia o budúcnosti Európy

ktoré sú súčasťou základných politických a ústavných štruktúr členských štátov. Zastávame názor,
že sú to predovšetkým členské štáty ktoré, ak je to potrebné, prostredníctvom jednomyseľnej
zmeny zmlúv prenesú ďalšie kompetencie na EÚ.
5. 	Európska únia by mala hľadať pružnejšie formy riadenia v reakcii na krízy, vrátane rozsiahlejšieho
využívania mechanizmov diferencovanej integrácie a „koalícií ochotných“ pri podnikaní konkrétnych krokov. Príkladom je klimatická politika EÚ, ktorá pre niektoré krajiny strednej Európy kladie príliš zaťažujúce ciele a v príliš krátkom čase. Bolo by preto vhodné, aby dosahovanie týchto
spoločných cieľov pre krajiny, ktoré majú najťažšie podmienky, postupovalo pomalším tempom
a zároveň s oveľa vyššou ako v súčasnosti plánovanou podporou z európskych fondov. To isté
platí o spoločných cieľoch v oblasti migračnej politiky, ktoré by v zásade mali zostať v kompetencii
jednotlivých štátov, ale v krízovej situácii s nimi môžu konzultovať a koordinovať ich inštitúcie EÚ.
Realizácia takýchto spoločných cieľov by mala byť flexibilne diferencovaná v závislosti od možností
jednotlivých členských štátov a preferencií voličov v týchto krajinách. Trend regulačnej harmonizácie by sa mal podľa možnosti obmedziť na štyri ekonomické slobody na vnútornom trhu. Zároveň
by sa mal rozšíriť rozsah zmluvných slobôd na vnútornom trhu, najmä v oblasti služieb.
6. 	Európske hodnoty sú základom fungovania Európskej únie. Politickej diskusii v EÚ by však nemala
dominovať len jedna politická možnosť a politické hodnoty, ktoré predstavuje. Demokratické štandardy slobodnej diskusie by sa mali rešpektovať pre všetky politické frakcie, ktoré sú oprávnené
brániť svoje presvedčenie, a to aj v rámci svojich vlastných politických hodnôt. Je to predpoklad
vzájomnej tolerancie a rešpektu, ako aj základná podmienka politického pluralizmu.
7. 	Potrebujeme znovu vybudovať kultúru konsenzu. Členské štáty čelia rôznym výzvam v dôsledku ich
rôznych situácií a rôznych inštitucionálnych modelov, ktoré odrážajú ich špecifický sociálny a ekonomický kontext. V4 odmieta rozširovanie rozhodovania kvalifikovanou väčšinou v takých citlivých
oblastiach, akými sú sociálna politika, dane či spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Ako
ukazujú skúsenosti z ukrajinskej krízy v roku 2022, rozdiely medzi členskými štátmi v ich životne
dôležitých bezpečnostných záujmoch sú stále veľké. Nemožno preto dopustiť, aby silnejšie štáty
prehlasovali na fóre EÚ v takýchto dôležitých otázkach slabšie. Skôr by sa mal hľadať konsenzus,
ktorý rešpektuje strategické záujmy všetkých členských štátov a zároveň ponecháva kľúčovú úlohu
NATO v oblasti obrany v Európe. V otázkach strategického významu by sa malo rešpektovať vedenie a usmernenia Európskej rady; najdôležitejšie rozhodnutia musia prijímať na najvyššej úrovni
demokraticky zvolení lídri členských štátov.
8. Migračná politika by mala zostať predovšetkým v kompetencii členských štátov. Európska únia
by mala v tomto smere zaujať subsidiárny postoj, a tým podporiť členské štáty, najmä pokiaľ ide
o ochranu vonkajších hraníc EÚ pred masovým a nelegálnym prisťahovalectvom. Európska únia
by tiež mala účinne odrádzať nepriateľské vonkajšie štáty od využívania nástroja migračného tlaku
proti EÚ.
9. Zatiaľ čo rokovania o reforme Spoločného európskeho azylového systému boli pozastavené,
nedostatky spoločnej migračnej a azylovej politiky v posledných rokoch naďalej spôsobovali vážne
problémy. Nepoučiac sa zo svojich chýb ani dnes, v roku 2022, nie je EÚ pripravená na následky
ďalšej možnej migračnej krízy. V minulosti sme sa držali jasne chybnej koncepcie: prijímanie a premiestňovanie všetkých žiadateľov o azyl v rámci Európy nikdy nebude primeranou odpoveďou na
nelegálnu migráciu a presuny obyvateľstva vyplývajúce z bezpečnostných problémov. S pomocou
EÚ musíme v krajinách pôvodu a blízkych bezpečných krajinách vytvoriť podmienky, ktoré umožnia vysídleným ľuďom uspieť čo najbližšie k ich domovine.
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10. 	Bieloruská kríza tiež zdôraznila význam ochrany vonkajších hraníc, zatiaľ čo vývoj v Afganistane
ocenil význam riešenia základných príčin a podpory krajín pôvodu a bezpečného tranzitu. Po
prevzatí moci Talibanom v Afganistane došlo k určitej zmene orientácie v príbehoch EÚ aj jednotlivých štátov. Inštitúcie EÚ a členské štáty si začínajú uvedomovať, že primárnym a najúčinnejším
nástrojom, ktorý máme k dispozícii, je podpora bezpečných susedných krajín, ochrana vonkajších
hraníc EÚ, a tým aj ochrana vnútornej bezpečnosti EÚ.
11. 	Na strane V4 máme pozitívny pohľad na tento naratívny posun v EÚ, keďže nesúhlasíme s tým,
aby sme sa z času na čas snažili nájsť riešenie na periodický nárast počtu ľudí prichádzajúcich do
Európy s rovnakými chybná odpoveď. Zastávame názor, že je potrebné realizovať všetky možné
opatrenia, aby bol prílev nelegálnych migrantov pod kontrolou a aby sa zabránilo ich vstupu do
Európskej únie bez riadnej identifikácie, čo je v súčasnej epidemiologickej situácii ešte dôležitejšie.
Rozlišovanie medzi migrantmi, ktorí skutočne potrebujú medzinárodnú ochranu, a ekonomickými
migrantmi z krajín mimo EÚ je skutočne kľúčové, čím sa zabezpečí, že na územie EÚ vstúpia len tí,
ktorí ochranu skutočne potrebujú.
12. 	Podobne skeptickí sme aj v súvislosti s návrhmi relokácií v Pakte o migrácii a azyle. Postoj členských štátov je známy už roky; preto nepovažujeme za vhodný prístup postaviť reformu azylového
systému na mechanizme, ktorý bol vždy jednou z najkontroverznejších tém. Náš postoj je stále
založený na presvedčení, že nový migračný balík by nemal byť založený na povinnom relokačnom
mechanizme. Povinná relokácia pôsobí len ako ťahúň a nemôže prispieť k riešeniu migračnej krízy.

Názory jednotlivých krajín z Vyšehradskej štvorky
Maďarsko
Maďarsko chce vo svete vidieť silnú Európsku úniu, ktorá bude reflektovať na svoje pôvodné hodnoty
stanovené zmluvami. Zmluvy boli prijaté vládami zvolenými ľudom, takže v demokratickej organizácii
neexistuje iná možnosť, ale dodržiavať tieto spoločné pravidlá v doslovnom znení. Maďarsko je proti
akémukoľvek druhu vágneho výkladu zmlúv alebo proti rozšíreniu právomocí inštitúcií EÚ bez demokratickej kontroly nad procesom.
Jednou z najdôležitejších výziev je presvedčiť Európanov o dôležitosti EÚ. Úlohou pred nami je zmeniť
ich vnímanie vzdialenej, komplikovanej a byrokratickej inštitúcie a ukázať im, že EÚ a vlády jej členských
štátov skutočne pracujú v ich prospech (a nie proti).
Konferencia o budúcej Európe (CoFoE) je skvelá iniciatíva, ktorú plne podporuje Maďarsko, ktoré
v roku 2021 vykázalo rekordný počet podujatí, diskusií, workshopov, konferencií v tomto rámci. verí, že
samotná konferencia je schopná priniesť skutočné politické riešenia pre EÚ. Samozrejme, nie je úlohou
akademikov, mimovládnych organizácií, think-tankov robiť túto prácu namiesto demokraticky zvolených
vlád. Hoci nemožno očakávať, že CoFoE prinesie významné výsledky, je to skvelá príležitosť vniesť stredoeurópske pohľady do celkovej diskusie o budúcnosti EÚ.
Spojené kráľovstvo zintenzívnilo svoje úsilie o zapojenie stredoeurópskych krajín, ale britskému úsiliu
doteraz chýbalo jasné zameranie a je čoraz ťažšie nájsť spoločné témy a spoločné záujmy medzi Spojeným kráľovstvom a V4. Spojené kráľovstvo zriadilo vlastnú stredoeurópsku sieť veľvyslancov, ktorú
vedie HMA vo Varšave, ale významná spolupráca sa zatiaľ neuskutočnila. Je tu veľký priestor na zlepšenie
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a som presvedčený, že medzi V4 a Spojeným kráľovstvom je možná užšia spolupráca so zameraním na
vzťah politicko-bezpečnostnej politiky vrátane možného spoločného postupu v susedstve EÚ.
Krajiny V4 spustili niekoľko konzultačných formátov pred COP26 s cieľom sformulovať spoločnú pozíciu v ich klimatickej agende. Osobitné postavenie mala V4 ako zástanca jadrovej energie a propagátora
plynu ako prechodovej energie. Maďarsko je pevným zástancom boja proti klimatickým zmenám a zhoršovaniu životného prostredia, ale Budapešť verí, že konzervatívna alternatíva klimatickej výzvy existuje
a spolu s našimi partnermi z V4 môžeme naše argumenty zdôrazniť v európskej diskusii.
Maďarsko podporuje spoluprácu viacerých hráčov. Nie je to vymyslená globálna komunita, ktorá je
zodpovedná za klimatické problémy. V skutočnosti komunity, národy, regionálni hráči, občania, štáty
a spoločnosti budú konať efektívnejšie ako globálna komunita s jej vlastnými záujmami, vrátane byrokracie OSN alebo politických aktivistov mimovládnych organizácií. Maďarsko si preto myslí, že na riešenie
zmeny klímy potrebujeme kompromis a rovnováhu. Pre zdravú a efektívnu environmentálnu politiku
je potrebné nájsť spoločnú reč medzi všetkými týmito aktérmi. Nie je to rodová rovnosť a posilnenie
postavenia, ktoré treba vyvážiť ochranou životného prostredia, ale potreby národných ekonomík, očakávania občanov, regionálny rozvojom atď. Je potrebné primäť všetkých hráčov, aby sa zaujímali o politiku šetrnejšiu k životnému prostrediu nad rámec pekných slov.
Maďarská vláda chápe, že medzi národnými štátmi a súkromnými spoločnosťami existuje konkurencia.
Prechod k zelenšej ekonomike, ako každá iná zmena v rovnováhe svetových mocností, vyvoláva súťaž.
Táto súťaž je väčšinou medzi národnými štátmi a medzi súkromnými spoločnosťami. Treba si uvedomiť, že jedno energetické centrum bude podporovať špecifickú zelenú technológiu, aby presadilo svoje
záujmy (napr. Austrália je centrom lítiových batérií, Dánsko a Nemecko sú centrom veternej energetiky).
Budapešť je presvedčená, že energetický sektor sa musí racionálne diverzifikovať. Najpálčivejšou otázkou je
odstránenie najviac znečisťujúcich sektorov, ako je uhlie. Na druhej strane prechod na „zelenú energiu“ trvá
desaťročia a nútený prechod je zvyčajne výhodný pre konkrétne spoločnosti v konkrétnych krajinách. Atómová
energia, ktorá je pravdepodobne najšetrnejšia k životnému prostrediu, ak sa používa rozumne, je jediná vec,
s ktorou sa dá zvládnuť prechod, spolu s inou tradičnou národnou výrobou energie (napr. veterná, slnečná,
termálna, vodná atď.). Aj keď môže byť atómová energia ľahko prezentovaná ako staromódna a nebezpečná,
vo väčšine prípadov je to najbezpečnejší a najčistejší zdroj energie, ktorému sa nikto nemôže vyhnúť.
Energetický prechod a úplne nová paradigma životného prostredia vytvára víťazov a porazených. Úlohou štátu je vyvážiť tieto dve vrstvy a poskytnúť im priestor a čas na dobiehanie trendov. Je zrejmé,
že väčšie krajiny a spoločnosti sa ľahšie prispôsobujú novým technológiám. Skutočná medzinárodná
spolupráca môže byť založená na uľahčení prístupu k týmto technológiám a ich diverzifikácii. Ak si krajiny s miernymi príjmami nedokázali identifikovať zisky z energetickej transformácie, bude menej pravdepodobné, že na ňu budú nadšene naskakovať. Keďže túto transformáciu bude musieť nasledovať
rozvojový svet, ktorý túži po rozvoji no nie po udusení reguláciami, bude najlepšie, ak sa na exporte
technológií podieľajú krajiny s miernymi príjmami.
Politická suverenita pomáha riešiť environmentálne problémy EÚ. Nie je to občiansky aktivizmus a mobilizácia mládeže, čo sa v skutočnosti o tieto problémy postará. Na serióznu ochranu životného prostredia,
ktorej zárukou je zodpovedná vláda zodpovedajúca sa svojmu obyvateľstvu a priamo napojená na svoju
politickú komunitu, je potrebné menej drámy a vážnejšiu prácu. Od diplomatov OSN, nadnárodných
spoločností a neskúsených pracovníkov mimovládnych organizácií, ktorých nikto nezvolil, nemožno
očakávať, že budú vykonávať zodpovednú prácu. Zodpovednosť by sa mala očakávať tam, kde patrí:
od volených zástupcov ľudu, kde sídli ľudová suverenita.
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Česká republika
Občianska spoločnosť je vo svojej podstate abstraktný pojem, ktorý umožňuje viaceré spôsoby diskusie.
Tie pozostávajú výlučne z kvázi objektívnych a kvázi subjektívnych interpretácií podobne sa vyskytujúcich javov. Nie je možné univerzálne definovať tento pojem, ale takmer každý má výklad toho, čo sa zaň
považuje. Vzhľadom na túto definíciu je potrebné izolovať tému diskusie na región, a teda negovať vonkajšie vplyvy. Európa je jedným z najrozmanitejších a najhistorickejších kontinentov na planéte. Európa
má približne 50 nezávislých štátov a šesť závislých štátov, žije v nej približne 10 % svetovej populácie,
má tretí najvyšší globálny HDP v porovnaní s ostatnými kontinentmi a približne zo 75 % je kresťanská.
Najväčším riadiacim orgánom kontinentu je Európska únia s 27 členmi zo spomínaných 50 suverénnych
štátov. Týchto 27 členov, napriek prekrývajúcim sa historickým udalostiam a kultúre, zostáva jeden od
druhého odlišných vo svojom národnom duchu a sebavyjadrení. Preto treba úplne odmietnuť akúkoľvek predstavu o univerzálnej identite Európskej únie, ktorá nahrádza identity jednotlivých národov.
Priniesť takúto identitu by znamenalo pošliapať celú históriu a rozdiel v rámci kontinentu a odsúdiť ho
na to, aby bol len jednou krajinou.
Európske národy sa napriek tomu potrebujú zjednotiť tvárou v tvár nepriazni osudu, ako aj zjednotiť
sa proti budúcim výzvam, ktorým musia čeliť. EÚ zaviedla túto myšlienku a teraz sa snaží viesť komunitu krajín do budúcnosti zjednotenú a silnú. Teraz sa pozornosť sústreďuje na to, čo je občianska spoločnosť v rámci EÚ a ako bude rásť v budúcnosti. EÚ rozhoduje o budúcnosti miliónov občanov, ako
aj ďalších miliónov ľudí bez občianstva v Európe aj na celom svete. Ak sa nedokáže zhodnúť na tom,
čo je občianska spoločnosť, efektivita rozhodnutí bude okamžite spochybnená, čo sa už deje. Zdá sa,
že subjektívna definícia občianskej spoločnosti spôsobuje viac problémov, ako ponúka riešení. Preto
je potrebné ďalej definovať občiansku spoločnosť na základe existujúcich predstáv. Z tejto definície
vychádzajú odporúčania pre EÚ.
Vo svete existujú mnohé interpretácie občianskej spoločnosti od mnohých ľudí a z mnohých krajín.
V rámci európskej spoločnosti však existuje jeden jediný základ, na ktorom stojí celá spoločnosť: základ
morálky a hodnôt, ktoré sú vo veľkej miere odvodené od židovsko-kresťanských kultúrnych hodnôt.
Zatiaľ čo sa Európa v poslednom čase čoraz viac sekularizovala, základy jej súčasnej existencie zostávajú vo všeobecnosti na tomto pozadí. V skutočnosti by sa dalo tvrdiť, že v regiónoch, kde je toto pozadie sporné, alebo hraničí s regiónmi bez tohto pozadia, sa konflikty alebo politické spory vyskytujú
častejšie. Tieto hodnoty vo svojich najjednoduchších formách vyjadrujú mier, úctu a lásku k blížnemu
bez ohľadu na rasu alebo vierovyznanie, individuálne práva na život, slobodu a hľadanie šťastia, ako aj
dodržiavanie zásad právneho štátu, ktorý tieto hodnoty chráni. To neznamená, že iné kontinenty alebo
mimoeurópske kultúry sú zbavené týchto hodnôt, ale možno povedať, že medzi európskymi kultúrami
a mimoeurópskymi kultúrami existujú výrazné rozdiely. Vzhľadom na túto definíciu občianskej spoločnosti a jej významu v rámci Európy možno ponúknuť nasledujúce odporúčania, ktoré pomôžu lepšie
nasmerovať budúcnosť EÚ, ako aj Európy ako kontinentu a spoločenstva.
Prvou úlohou EÚ je odstrániť pojem vlastnenia celého základu morálnej autority nad členskými štátmi.
Jednota zostáva pre EÚ dôležitou súčasťou budúcnosti, ale pokus diktovať morálku a hodnoty členským
štátom je hlúposť, ktorá poslúži len na posilnenie nespokojnosti a námietok zo strany existujúcich členov,
ako aj na odradenie potenciálnych členov. EÚ by mala pôsobiť skôr ako podporný orgán, ktorý pomáha
podporovať konverzáciu medzi členskými štátmi a súčasne podporovať a regulovať obchod s nimi, na
rozdiel od vytvárania a vykonávania právnych predpisov, ktoré sú v rozpore s výslovnou morálkou jednotlivých členských štátov. To podkopáva kľúčové zásady EÚ, ktorými sú sloboda, demokracia, rovnosť
a právny štát, podpora mieru a stability. Kľúčové udalosti v histórii ukázali toto trenie v praxi. Migračná
kríza z roku 2015, Zelená dohoda EÚ a súčasná kríza na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom sú len
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tri príklady. V záujme lepšieho pochopenia tohto bodu sa teraz musí klásť osobitný dôraz na presné znenie Zelenej dohody EÚ. Podľa znenia Zelenej dohody by zmena stravy čiastočne zmiernila vplyv zmeny
klímy. Konkrétne „zmena výberu spotrebiteľov smerom k zdravej strave by mohla mať rádovo rovnaký
rozsah ako dostupné technické možnosti na zníženie emisií v tomto sektore“ (Komisia EÚ, 2020). Potom
sa spomína „Stratégia z farmy na stôl“, čo je jednoducho ďalší plán EÚ na lepšiu reguláciu udržateľnosti
výroby potravín a podobne, ale jadro argumentu je v poznámke pod čiarou na konci dokumentu, v ktorej
sa uvádza: „A silný pokles spotreby živočíšnych produktov na výživu by mohol potenciálne znížiť emisie
o viac ako 30 miliónov ton [sic] do roku 2030“ (Európska komisia, 2020). Hoci sú klimatické zmeny problémom, prečo sa EÚ konkrétne snaží diktovať stravovanie občanov jednotlivých členských štátov? To
znamená, že samotné stravovanie sa nezmení v dôsledku slobodných rozhodnutí, no potraviny dostupné
pre spotrebiteľov sa meniť môžu, aby sa zabezpečilo dodržiavanie pravidiel. Ide o nebezpečný zásah
do občianskej slobody, ktorý môže narušiť štruktúru občianskej spoločnosti bez toho, aby pochádzal
z moci orgánu, ktorý by miestni občania mohli priamo ovplyvniť.
Druhý bod v tomto smere sa spája s miestnymi zákonmi a vládnymi vynucovacími mechanizmami.
Právny štát sa v rôznych krajinách interpretuje odlišne, a preto vytvára rôzne chápanie trestných činov.
Anarchia je protikladom občianskej spoločnosti, ktorá je založená na práve a poriadku. Preto je umožnenie bezprávia a zločinu v priamom rozpore s obrazom občianskej spoločnosti. Ako už bolo spomenuté, hodnoty a morálka určujú výklad právneho štátu, ale v rámci EÚ sa s týmto výkladom už počíta.
Zmena tohto výkladu v snahe buď odpustiť činy, ktoré sa predtým považovali za zločiny, alebo odsúdiť
činy, ktoré sa predtým považovali za zákonné, by teda znamenala devalváciu tohto zavedeného právneho štátu, ako aj podkopanie autority mechanizmov presadzovania práva. V tomto prípade by sa EÚ
mala zdržať prijímania právnych predpisov, ktoré by sa snažili ukladať zákony alebo výklady existujúcich zákonov, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi v členských štátoch. V tomto príklade sa osobitný
dôraz kladie na zákony o nenávistných prejavoch prijaté v roku 2014. V roku 2008 prijala EÚ zákony
o nenávistných prejavoch, v ktorých sa uvádza, že „každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby
zabezpečil, že nasledujúce úmyselné konanie bude trestné“ (Komisia EÚ, 2008). Táto veta „Každý členský štát prijme potrebné opatrenia“ sa hojne používala v celom dokumente. Potom v roku 2014 bola
vydaná aktualizácia, ktorá zmenila predchádzajúce znenie na jednoducho „musí predstavovať trestný
čin vo všetkých krajinách EÚ a trestať sa účinnými, primeranými a odrádzajúcimi sankciami“ (Komisia
EÚ, 2014). Ďalej zdôraznilo, že toto správanie „sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané na území
Európskej únie (EÚ)... štátnym príslušníkom krajiny EÚ alebo v prospech právnickej osoby so sídlom
v krajine EÚ“ (Komisia EÚ, 2014). Tento posun predstavuje ďalší výrazný posun vpred zo strany EÚ s cieľom nahradiť individuálne slobody a inštitúcie členských štátov. Zatiaľ čo násilie a rasizmus sú skutočne
ohavné, nenávistné prejavy sú z určitých hľadísk úplne subjektívne a nemali by byť presadzované vládnym subjektom, ktorý nahrádza individuálnu jurisdikciu krajiny. Treba poznamenať, že v roku 2008 boli
udelené tresty navrhovaný „od 1 do 3 rokov odňatia slobody“ (Komisia EÚ, 2008), samozrejme s už
spomínaným „každý členský štát prijme potrebné opatrenia“ (Komisia EÚ, 2008), a nahradené jednoducho „Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby boli potrestané... odňatím slobody na maximálne jeden rok“
(Komisia EÚ, 2014). Európa by nikdy nemala byť kontinentom ovládaným jedinou vládou, ktorá má
absolútnu autoritu nad svojimi voličmi.
Tretím a posledným bodom by malo byť vytvorenie protikladu k čínskej iniciatíve Pás a cesta (Belt and
Road Initiative - BRI), ale prednosť musí mať aj väčší dôraz na Európu a samotnú EÚ. Bojovať proti Číne
v jej neustálom úsilí o hegemóniu a nadvládu ako superveľmoc by malo byť skutočným cieľom EÚ. Globálna brána (Global Gateway), akokoľvek brilantná a ambiciózna na papieri, by mohla odviesť potrebné
prostriedky od európskych projektov. Podľa Európskeho parlamentu (2021) bola dohodnutá modernizácia
nástroja Connecting Europe Facility (CEF) „v hodnote 30 miliárd EUR na roky 2021 až 2027“ („30 miliárd
EUR na infraštruktúrne projekty spájajúce regióny EÚ“), zatiaľ čo Globálna brána je v rovnakom časovom
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rámci očakáva financovanie vyššie ako „300 miliárd EUR“ (Komisia EÚ, 2022). Zdá sa, že väčší dôraz sa
bude klásť na rozširovanie globálneho vplyvu EÚ neúmerným tempom ako na zlepšovanie jej miestnej
infraštruktúry. Aj keď je tento nový projekt nádejný, uvidíme, či bude efektívny. Hlavnou nádejou projektu
Global Gateway je však jeho priamy vznik ako proti iniciatíve čínskej BRI, pričom predsedníčka Európskej
komisie Ursula von der Leyenová povedala: „Sme dobrí vo financovaní ciest. Pre Európu však nedáva
zmysel budovať perfektnú cestu medzi medenou baňou vlastnenou Číňanmi a prístavom vlastneným
Číňanmi [sic]. Musíme byť múdrejší, pokiaľ ide o tieto druhy investícií“ (Lau & Cokelaere, 2022). Jediným
problémom, ktorý ešte zostáva, je, či sa tým odstráni vplyv, ktorý BRI už má v rôznych európskych krajinách, a či skutočne dôjde k odklonu financovania globálne, nie lokálne.
Občianska spoločnosť, napriek tomu, že je skutočne abstraktným pojmom bez akejkoľvek všeobecne
uznávanej definície, zostáva veľmi dôležitá pre sociálnu štruktúru každej európskej krajiny bez ohľadu
na členstvo v EÚ. Hlavnou obavou o EÚ a jej budúcnosť je, že sa zdá, že sa príliš prikláňa k presvedčeniu, že je vládnym orgánom Európy v porovnaní s tým, čím v skutočnosti je: vládnym orgánom, ktorý
zostáva podriadený suverenite jednotlivých členských štátov. Pomáha však uľahčiť a regulovať obchod
a infraštruktúru v členských štátoch. Ak by EÚ ustúpila od svojich postupných, ale zreteľných zásahov
do suverenity týchto členských štátov a vrátila sa späť k tomu, že bude len organizáciou na podporu
a reguláciu obchodu a infraštruktúry pre zlepšenie Európy a prostredníctvom nej sveta, kontinent bude
mať skutočne svetlú a optimistickú budúcnosť.
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Poľsko1
Zjednotená pravica, vládna koalícia v Poľsku od roku 2015, je proti ďalšej federalizácii a centralizácii
moci v Európskej únii. Na rozdiel od toho presadzuje model „Európy domovin“, t. j. európsku integráciu, ktorá ponecháva čo najviac kompetencií na členské štáty a ich národné demokracie. Uznáva, že
demokracia v Európe je založená práve na národných spoločenstvách a tie by Európska únia nemala
1	Táto časť je založená na osobnom názore autora (Tomasz Grzegorz Grosse) a neodráža oficiálne stanovisko poľskej vlády.
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príliš obmedzovať. Demokratický deficit v inštitúciách EÚ znamená, že takzvaná „európska demokracia“
nemôže plne nahradiť národné demokracie. Európska únia teda nemá primeranú demokratickú legitimitu na to, aby prevzala ďalšie kompetencie od členských štátov a prijímala rozhodnutia namiesto vôle
ich demokratických spoločenstiev.
Centralizácia moci v EÚ môže byť opodstatnená v niektorých oblastiach, ako je napríklad štrukturálne
problémová eurozóna. Napriek tomu by centralizačné opatrenia mali vždy schváliť príslušné krajiny.
Krajiny, ktoré nie sú členmi menovej únie, by navyše mali mať možnosť vylúčiť sa z takýchto akcií, napríklad tých, ktoré sú zamerané na centralizáciu vo fiškálnej politike.
Poľské orgány sú za subsidiárny model integrácie. To znamená, že inštitúcie EÚ podporujú členské štáty
pri poskytovaní verejných statkov, najmä v krízových situáciách. Subsidiárny model zároveň bráni inštitúciám EÚ preberať rozhodnutia vo verejných politikách, s výnimkou prípadov, keď sa samotné členské
štáty dohodnú na delegovaní časti svojej suverénnej právomoci na EÚ. Európska únia a jej inštitúcie
teda nemajú právomoc samostatne rozširovať kompetencie bez príslušného súhlasu členských štátov.
Súdny dvor EÚ (SDEÚ) nemá najmä také právomoci na rozširovanie kompetencií EÚ alebo zasahovanie
do kompetenčných záležitostí, ktoré sú podľa zmlúv výlučnou právomocou členských štátov. Je to stála
prax SDEÚ, ktorá systematicky rozširuje právomoc EÚ nad členskými štátmi. Podľa poľských orgánov
by sa táto tendencia mala zastaviť. Premiér Mateusz Morawiecki navrhol zriadenie novej inštitúcie zloženej zo zástupcov ústavných súdov členských štátov, ktorá by monitorovala judikatúru SDEÚ v tomto
smere. Okrem toho by mal mať každý národný ústavný súd právo nezávisle posudzovať rozsudky SDEÚ,
či neporušujú zmluvné právo v EÚ a nie sú v rozpore s národnou ústavou.
Európska komisia ani Súdny dvor EÚ preto podľa názoru poľskej vlády a poľského ústavného tribunálu
nemajú kompetenciu ovplyvňovať reformu a organizačnú štruktúru domáceho súdnictva v Poľsku,
keďže takáto právomoc nebola doteraz presunutá štátmi na orgány EÚ. Inštitúcie EÚ navyše nemajú
kompetencie v záležitostiach týkajúcich sa napríklad adopcie detí homosexuálnymi pármi, umelého
prerušenia tehotenstva alebo organizácie vzdelávania a vzdelávacieho procesu v členských štátoch.
Dozor nad týmito záležitosťami zo strany Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Súdneho dvora
EÚ je podľa poľskej vlády porušením európskych zmlúv a nezákonným zásahom do kompetencií národných demokracií. Ide teda o akciu, ktorú možno nazvať nedostatkom právneho štátu zo strany inštitúcií
EÚ. Poľské úrady opakovane žiadali, aby sa princípy právneho štátu vzťahovali nielen na všetky členské
štáty, ale aj na inštitúcie EÚ.
Poľská vláda má v otázkach verejnej morálky konzervatívne a kresťanskodemokratické názory. Takúto
politiku zvolila väčšina Poliakov v siedmich po sebe nasledujúcich voľbách v rokoch 2015-2020. Poľské
orgány sú znepokojené viditeľnou tendenciou v EÚ stotožňovať európske hodnoty s politickými preferenciami ľavicových a liberálnych frakcií. Znamená to postupný odklon od kresťanských a konzervatívnych
hodnôt v politickej praxi inštitúcií EÚ. Predstavitelia poľskej vlády opakovane uznali, že to obmedzuje
politický pluralizmus v EÚ, ako aj demokraciu v členských štátoch. Vo veciach, ktoré zmluvy neprenášajú
na EÚ, by sa inštitúcie EÚ nemali vyjadrovať, najmä zaujatým spôsobom, a to je prípad mnohých otázok
týkajúcich sa verejnej morálky, ako sú potraty alebo rozsah privilégií pre sexuálne menšiny. O všetkých
týchto veciach by malo rozhodovať – tak ako doteraz – demokratické spoločenstvo v jednotlivých členských štátoch.
Poľské orgány zastávajú pozíciu nadradenosti európskeho práva nad vnútroštátnym právom, s výnimkou
ústavného práva a len v tých oblastiach kompetencií, ktoré poľské orgány preniesli na EÚ v európskych
zmluvách. Národ, t. j. poľskí voliči - občania, sú suverénom vo vzťahu k prenosu príslušných kompetencií
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z členského štátu na EÚ. Takéto právomoci v oblasti štátnej suverenity nemá ani SDEÚ, ani žiadna iná
inštitúcia EÚ.
V tomto smere je poľský postoj v súlade s rozsudkami Spolkového ústavného súdu (Das Bundesverfassungsgericht), okrem iného z 5. mája 2020, v ktorom sa uvádza, že zmluvy sa musia vykladať v súlade
s vôľou národov, ktoré ratifikovali a ktoré zostávajú ich panovníkmi. Inými slovami, legislatívu EÚ a judikatúru SDEÚ môže overiť ústavný súd v Karlsruhe ako zástupca nemeckého demos. Nemecký ústavný
súd vo vyššie uvedenom rozsudku jednoznačne uviedol, že nemecká ústava je nad európskym právom.
Obdobné bolo stanovisko Francúzskej štátnej rady (Le Conseil d’État) z 30. októbra 1998, kde sa konštatovalo, že medzinárodné záväzky francúzskeho štátu sa nevzťahujú na ústavné ustanovenia. Toto
rozhodnutie potvrdil Francúzsky kasačný súd (La Cour de cassation) 2. júna 2000, keď uviedol, že medzinárodné záväzky súvisiace s nadradenosťou medzinárodného práva pred vnútroštátnym právom sa
netýkajú predpisov ústavnej povahy.
Postupné rozhodnutia poľského ústavného tribunálu (Trybunał Konstytucyjny) z rokov 2005 – 2021 zastávali rovnaký postoj, a to, že právo EÚ nemá nadradenosť nad poľskou ústavou. Rozsudky všetkých týchto
ústavných súdov nevedú k odchodu nasledujúcich členských štátov z EÚ. Národné súdy len definovali
inštitucionálny rámec ďalšej európskej integrácie v súlade s národnými ústavnými poriadkami. Sú teda
v súlade s čl. 4 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa uvádza, že „Únia rešpektuje rovnosť členských
štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu, ktorá je súčasťou ich základných politických a ústavných štruktúr“.
Poľské orgány sa domnievajú, že zavedenie väčšieho počtu záležitostí, o ktorých sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ, je federalizačnou tendenciou, ktorá zvýhodňuje najväčšie členské štáty
na úkor záujmov a vôle voličov v menších štátoch. Preto by sme sa mali radšej snažiť obmedziť rozsah
vecí, o ktorých sa v Rade EÚ hlasovalo väčšinovým spôsobom.
Ukrajinská kríza z roku 2022 dokazuje, že najväčšie členské štáty zo západnej Európy vnímajú geopolitickú situáciu a strategické záujmy inak ako napríklad niektoré stredoeurópske krajiny či pobaltské štáty.
Preto je ťažké dohodnúť sa na väčšinovom hlasovaní v Rade EÚ v záležitostiach týkajúcich sa spoločnej
zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ.
Postuláty vybudovať silnú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku tiež vyvolávajú vážne výhrady
vo svetle ukrajinskej krízy. Takejto politike by dominovali záujmy Francúzska a Nemecka, ktoré nie sú
v súlade s bezpečnostnými preferenciami takzvaného východného krídla NATO. Preto by sme sa mali
snažiť o posilnenie NATO a najmä krajín východného krídla Aliancie, a nie o takzvanú „strategickú autonómiu“ EÚ v oblasti obrany. Bezpečnostná a obranná politika EÚ by mala byť úzko synchronizovaná
a skutočne podriadená cieľom NATO. Nemala by však duplikovať štruktúry a infraštruktúru NATO ani
sa snažiť ich nahradiť.
Zdá sa, že riešením politického napätia vyplývajúceho z po sebe nasledujúcich kríz a demokratického
deficitu v EÚ by nemala byť ďalšia centralizácia kompetencií v európskych inštitúciách. Skôr by sa mala
zvýšiť decentralizácia a flexibilita s cieľom zosúladiť integračný proces a krízový manažment s politickou
vôľou národných voličov.
Príkladom je otázka zvládania migračnej krízy. Inštitúcie EÚ by v tejto veci nemali vnucovať riešenia,
ktoré voliči v jednotlivých krajinách neakceptujú. Krízu je potrebné riešiť odstránením jej príčin, a tým
obmedziť prílev imigrantov do EÚ. Nútené premiestňovanie utečencov a migrantov by sa nemalo
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uplatňovať zhora nadol medzi všetkými členskými štátmi. Nesprávne je aj budovanie nadnárodného
azylového režimu v EÚ. Poľská vláda zastáva názor, že by sa mala prejaviť solidarita s krajinami najviac
vystavenými kríze, hoci forma takejto pomoci by mala závisieť od vôle voličov v jednotlivých krajinách
a ich finančných možností. Okrem toho by členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté krízou – s podporou inštitúcií EÚ – mali blokovať prílev imigrantov do EÚ. Udržiavanie otvorených alebo netesných hraníc
EÚ, napríklad z humanitárnych dôvodov, vystavuje EÚ ako celok a ďalšie členské štáty problémom spôsobeným nadmerným prílevom migrantov, ako je zhoršenie verejnej bezpečnosti a hrozba terorizmu.
Postoj hraničných štátov súhlasiť s prílevom imigrantov tak vystavuje ostatné štáty problémom, a preto
nie je solidárny so zvyškom Spoločenstva.
Ďalším príkladom je klimatická politika EÚ. Všetkým členským štátom ukladá veľmi ambiciózne ciele, no
náklady na implementáciu tejto politiky nie sú medzi všetkými členmi EÚ rovnaké. Politika EÚ by preto
mala byť flexibilnejšia a napríklad prispôsobiť tempo dosahovania klimatických cieľov možnostiam danej
krajiny a spoločnosti. Mala by tiež poskytnúť väčšiu finančnú podporu krajinám, ktoré čelia najťažším
východiskovým bodom pre zmenu klímy.
Inými slovami, podľa názoru poľských orgánov by mali byť politiky EÚ decentralizovanejšie a flexibilnejšie
riadené. Je to v súlade s myšlienkou subsidiárnej Európy, ktorá svojich členov podporuje, no nenúti ich
niesť bremeno integrácie proti vôli miestnych voličov. Aj uvalenie prísnych finančných sankcií na členské štáty je v rozpore s ideálom takejto Európy. Ide o symptóm centralizácie, ktorá si v slabších či menších členských štátoch povinne vynucuje harmonizáciu regulácie a prispôsobenie sa jednotnej politike.
Navyše, finančné sankcie často namierené proti novým členským štátom zo strednej Európy sú podľa
predstaviteľov poľskej vlády vyjadrením patrimoniálneho postoja západnej Európy. To prináša zbytočné
rozpory a politické napätie v čase, keď by sa EÚ mala sústrediť na riešenie po sebe nasledujúcich kríz.
Zmluva o Európskej únii v čl. 1 spomína „vytvorenie čoraz užšej únie medzi národmi Európy“. V čase kríz
a rastúcej dezintegrácie si Európska únia vyžaduje zmenu paradigmy integrácie. Je potrebné vytvoriť flexibilnejšiu a demokratickejšiu Úniu, ktorá bude v súlade s vôľou demokratických spoločenstiev v Európe.
[1] Táto časť je založená na osobnom názore autora (Tomasz Grzegorz Grosse) a neodráža oficiálne
stanovisko poľskej vlády.

Zhrnutie
V4 naďalej podporuje každú iniciatívu, ktorá uľahčuje spoločné uvažovanie o budúcnosti Európy. Pokiaľ
ide o budúcnosť našej komunity, pozícia našich krajín sa už dlhší čas nemení. V4 sa hlási k koncepcii Európy, ktorá je postavená na silných národoch; a máme záujem vybudovať Európsku úniu, ktorá
rešpektuje národné pozície, rovnosť členských štátov, podporuje úspešné modely národnej politiky a je
postavená na našich spoločných židovsko-kresťanských kultúrnych hodnotách.
Prioritou všetkých politík EÚ musí byť zabezpečenie spoločného hospodárskeho úspechu členských
štátov. V4 verí, že EÚ je najlepším rámcom na riešenie vnútorných aj vonkajších výziev a snažíme sa čo
najviac prispieť k vytvoreniu silnejšej, bezpečnejšej a konkurencieschopnejšej EÚ. Aj V4 zastáva názor,
že integrácia je v prvom rade prostriedkom spoločného ekonomického úspechu. Zaobchádzanie s
„večne sa zbližujúcou úniou“ ako s cieľom samým o sebe vedie k pokusom prekonať národné záujmy
a oslabiť tradičné hodnoty, ktoré tvoria základy Európy. Pandémia COVID-19, ako aj predchádzajúce
krízy vážne zaťažili najdôležitejšie úspechy EÚ. Musíme nájsť spôsob, ako priviesť Európsku úniu späť
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na cestu hospodárskeho a politického úspechu, kde občania môžu veriť v „európsky sen“. Pre strednú
Európu predstavuje ochrana výdobytkov integrácie najvyššiu prioritu našej spoločnej budúcnosti. Integrita vnútorného trhu, štyri základné slobody a riadne fungovanie schengenského priestoru sa musia
obnoviť čo najskôr. Musíme tiež zachovať otvorenosť Únie k ďalšiemu rozširovaniu smerom k regiónu
západného Balkánu.
Je potrebné posilniť zásadu subsidiarity a úlohu národných parlamentov v rozhodovacom procese EÚ.
V4 dlhodobo volá po zavedení „procedúry červenej karty“, ktorá by umožnila národným parlamentom
zastaviť nechcené legislatívne procesy. Národné parlamenty by tiež mali dostať viac možností prispievať
k rozhodovaciemu procesu v EÚ. EÚ by mala – subsidiárne – podporovať členské štáty, najmä v krízach
alebo v situácii nedostatku primeraných zdrojov na vnútroštátnej úrovni.
Európska únia by mala zostať demokratickou organizáciou. Mnohí analytici poukazujú na vážne demokratické deficity na úrovni EÚ. Preto je o to dôležitejšie, aby inštitúcie EÚ neobmedzovali zmluvné kompetencie členských štátov, a tým aj demokraciu v členských štátoch. Zároveň by podľa zmlúv mala EÚ
rešpektovať národné identity, ktoré sú súčasťou základných politických a ústavných štruktúr členských
štátov. Zastávame názor, že sú to predovšetkým členské štáty, ktoré, ak je to potrebné, prostredníctvom
jednomyseľnej zmeny zmlúv prenesú ďalšie kompetencie na EÚ.
Európska únia by sa mala snažiť o flexibilnejšie formy riadenia v reakcii na krízy, vrátane rozsiahlejšieho
využívania mechanizmov diferencovanej integrácie a „koalícií ochotných“ na podnikanie krokov. Príkladom je klimatická politika EÚ, ktorá niektorým krajinám strednej Európy kladie príliš drahé ciele a v príliš
krátkom čase. Bolo by preto vhodné, aby dosahovanie týchto spoločných cieľov pre krajiny, ktoré majú
najťažšie podmienky, postupovalo pomalším tempom a zároveň s oveľa vyššou ako v súčasnosti plánovanou podporou z európskych fondov. To isté platí o spoločných cieľoch v oblasti migračnej politiky, ktoré
by v zásade mali zostať v kompetencii jednotlivých štátov, ale v krízovej situácii s nimi môžu konzultovať
a koordinovať ich inštitúcie EÚ. Realizácia takýchto spoločných cieľov by mala byť flexibilne diferencovaná v závislosti od možností jednotlivých členských štátov a preferencií voličov v týchto krajinách. Trend
regulačnej harmonizácie by sa mal podľa možnosti obmedziť na štyri ekonomické slobody na vnútornom
trhu. Zároveň by sa mal rozšíriť rozsah zmluvných slobôd na vnútornom trhu, najmä v oblasti služieb.
Európske hodnoty sú základom fungovania Európskej únie. Politickej diskusii v EÚ by však nemala dominovať len jedna politická možnosť a politické hodnoty, ktoré predstavuje. Demokratické štandardy slobodnej diskusie by sa mali rešpektovať pre všetky politické frakcie, ktoré sú oprávnené brániť svoje
presvedčenie, a to aj v rámci svojich vlastných politických hodnôt. Je to predpoklad vzájomnej tolerancie
a rešpektu, ako aj základná podmienka politického pluralizmu.
Potrebujeme prebudovať kultúru konsenzu. Členské štáty čelia rôznym výzvam v dôsledku svojej odlišnej
situácie a používajú rôzne inštitucionálne modely, ktoré odrážajú ich špecifické sociálne, ústavné a ekonomické postavenie. V4 odmieta rozširovanie rozhodovania kvalifikovanou väčšinou v takých citlivých
oblastiach, akými sú sociálna politika, dane či spoločná zahraničná a bezpečnostná politika. Ako ukazujú skúsenosti z ukrajinskej krízy v roku 2022, rozdiely medzi členskými štátmi v ich životne dôležitých
bezpečnostných záujmoch sú stále veľké. Preto nemôžeme pripustiť, aby silnejšie štáty v EÚ v takýchto
dôležitých otázkach prehlasovali slabšie. Skôr by sa mal hľadať konsenzus, ktorý rešpektuje strategické
záujmy všetkých členských štátov a zároveň ponecháva kľúčovú úlohu NATO v oblasti obrany v Európe.
Vedenie a vedenie Európskej rady by sa malo rešpektovať v otázkach strategického významu – najdôležitejšie rozhodnutia v EÚ musia prijímať na najvyššej úrovni demokraticky zvolení lídri členských štátov.
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III. Energetika
Odporúčania
Úvod
Za posledné dva roky prinútila pandémia COVID-19 vlády a podniky prehodnotiť niektoré dlho akceptované princípy „podnikania“. To, čomu sa venovala osobitná pozornosť, bola závislosť našich vzájomne
závislých ekonomík od just-in-time dodávateľských reťazcov. Pandémia a následné lockdowny vyniesli do
popredia zraniteľnosť tohto systému (najpálčivejšie v prípade získavania zdravotníckeho materiálu). Najvyššou prioritou sa stalo zlepšenie odolnosti systému a zabezpečenie väčšej nadbytku kľúčového materiálu.
Na druhej strane skúsenosť s COVID-19 výrazne posunula diskusiu v prospech „zelenej transformácie“
s Bruselom a ďalšími metropolami Západnej Európy poukazujúcimi na zraniteľnosť nášho sektora zdravotníctva a krehkosť našich ekosystémov v dôsledku zrýchľujúcej sa zmeny klímy. Tento posun viedol
k oznámeniu hlavných politík EÚ, akými sú „Európska zelená dohoda“ a rámec „Fit for 55“. To tiež urýchlilo prísnejšie prijatie pravidiel v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) mnohými
spoločnosťami. Smer cesty sa zdal dobre stanovený – zdvojnásobiť expanziu obnoviteľných zdrojov,
vyradiť fosílne palivá a elektrifikovať mnoho ďalších sektorov hospodárstva.
Ruská invázia na Ukrajinu však predstavuje výzvu pre túto novú paradigmu. Jasne ukázala dôležitosť
diverzifikácie zdrojov energie a pripomenula, že európsky energetický systém je stále do veľkej miery
podporovaný dovážanými fosílnymi palivami. Inými slovami, vojna na Ukrajine odhalila našu závislosť
od just-in-time dodávok.
Energetický trh EÚ sa musí stať odolnejším voči vonkajším otrasom, ako aj zmenám počasia, pokiaľ ide
o výrobu obnoviteľnej energie. Môžeme to dosiahnuť cez:
i.

umožnenie väčšej flexibility členským krajinám pri modelovaní ich energetického prechodu spôsobom, ktorý odráža ich východiskovú pozíciu, dostupné zdroje a podmienky domáceho trhu;

ii.

zmiernenie negatív spojených so zelenou transformáciou poskytnutím výraznejších investícií do
nových projektov na zelenej lúke, ako aj iniciatív na zlepšenie energetickej účinnosti (napríklad prostredníctvom reakcie na strane dopytu); a

iii. poskytnutie dodatočných zdrojov flexibility podporovaním väčšej prepojenosti siete medzi členskými štátmi.
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Spravodlivý prechod
Krajiny strednej a východnej Európy sú vnímané ako nedostatočne rýchle a ambiciózne v „ekologizácii“ svojich ekonomík. Na to, aby sme boli spravodliví voči V4, je však potrebné vziať do úvahy, že tieto
krajiny už prešli jednou radikálnou prestavbou, pokiaľ ide o ich energetický model. Ak ako referenčnú
hodnotu použijeme koniec 80. rokov 20. storočia, potom (ako ukazuje graf nižšie) bude zrejmé, že pád
komunizmu a následné preorientovanie ekonomík so sebou priniesli rýchle a podstatné zmeny energetickej efektívnosti v každej z týchto krajín. Spotreba energie na jednotku HDP vo V4 neustále klesá (v
Poľsku najdramatickejšie skolabovala pred rokom 1990), pričom ich ekonomiky boli takmer nepretržite
v režime rastu. Týmto opatrením štáty V4 urobili oveľa väčší pokrok ako napríklad Nemecko alebo Španielsko v tom, že sa stali energeticky efektívnejšími a menej energeticky náročnými.

Wykres 1. Energetická náročnosť
Energetická náročnosť sa meria ako spotreba primárnej energie na jednotku hrubého domáceho produktu.
Meria sa v kilowatthodinách za 2011$ (PPP)
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Zdroj: Our World in Data na základe údajov BP, Svetovej Banky a Databázy Maddison Project
OurWorldInData.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions CC BY
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Okrem toho je v priemere spotreba energie na osobu vo V4 (s významnou výnimkou Česka) oveľa nižšia
ako v Nemecku. To ďalej dokazuje, že priemerný človek v Poľsku a Maďarsku má výrazne nižšiu „energetickú stopu“ ako ich náprotivky, napríklad v Nemecku.

Wykres 2. Spotreba energie na osobu
Spotreba energie nezahŕňa len elektrinu, ale aj iné oblasti spotreby, vrátane dopravy, kúrenia a varenia

60,000 kWh

50,000 kWh
Czechia
Germany

40,000 kWh

Spain
Slovakia
Poland
Hungary

30,000 kWh

20,000 kWh

10,000 kWh

0 kWh

1987

1995

2000

2005

2010

2015

2016

Zdroj: Out World in Data na základe BP & Shift Data Portal
OurWorldInData.org/energy CC BY

Tento nesúlad medzi Poľskom a Maďarskom na jednej strane a západnou Európou na strane druhej
možno do istej miery vysvetliť nižšou kúpyschopnosťou spotrebiteľov v týchto dvoch krajinách. Keď
sa však pozrieme na spotrebu primárnej energie v rámci V4 (teda koľko celkovej energie – kombinovanej elektriny, dopravy a tepla – spotrebuje krajina ročne), je jasné, že výrazný rast HDP za posledné tri
desaťročia so sebou nepriniesol výrazný skok v spotrebe energie. Ani z ďaleka. V skutočnosti, keď sa
pozrieme napríklad na Poľsko, nemožno si nevšimnúť, že spotreba energie v roku 2019 bola takmer
na rovnakej úrovni (1 200 TWh) ako v roku 1990, aj keď zloženie poľského hospodárstva a ekonomická
úroveň priemerného Poliaka je diametrálne odlišná. Situácia je veľmi opačná v prípade Španielska, ktoré
bolo na začiatku 90. rokov na rovnakej úrovni ako Poľsko, ale ako sa krajina vyvíjala (a počet obyvateľov
vzrástol o šesť miliónov alebo 15 % od konca 90. rokov do začiatku veľkej recesie v roku 2008) spotreba
energie v Španielsku sa zvýšila o ohromujúcich 50 %. Inými slovami, model rozvoja Španielska pred
rokom 2009 bol v oveľa väčšej miere ako vo V4 poháňaný expanziou spotreby energie, a to v absolútnom vyjadrení (viď obrázok 3 nižšie), ako aj na obyvateľa (obrázok 2 vyššie).
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Wykres 3. Spotreba primárnej energie
Primárna spotreba energie meraná v terawatt-hodinách (TWh)
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Zdroj: Štatistický prehľad BP o svetovej energii
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: Dáta zahŕňajú len komerčne predávané pohonné hmoty (uhlie, ropa, plyn), jadrovú energiu a moderné obnoviteľné zdroje. Nezahŕňa tradičnú biomasu.

Všetky tieto údaje ukazujú, že dnešná diskusia o rozsahu a tempe energetickej transformácie v rámci
V4 by mala brať do úvahy pokrok, ktorý tieto krajiny dosiahli od konca 80. rokov. Transformovali a podstatne rozrástli svoje ekonomiky, odklonili sa od centrálne plánovaného modelu k oveľa energeticky
efektívnejšiemu rozvojovému rámcu.
Takže prvá vec je dať pochvalu tam, kde je opodstatnená. Ak si to uvedomíme, ako by mala vyzerať
budúcnosť?
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23

Hlas občianskej spoločnosti v diskusii
Konferencia o budúcnosti Európy

Elektrická budúcnosť
Pri porovnaní „spotreby energie na osobu“ a „spotreby elektriny na obyvateľa“ si nemožno nevšimnúť, že Poľsko a Maďarsko, hoci sú energeticky efektívnejšie, sú tiež oveľa menej elektrifikované ako
Nemecko. Česko je tu opäť výraznou výnimkou. Tento nesúlad možno do značnej miery vysvetliť zložením vykurovacieho systému každej z týchto krajín (Česko má väčší podiel zariadení na kombinovanú
výrobu elektriny a tepla ako ostatné krajiny V4).

Wykres 4. Spotreba elektriny na obyvateľa
Priemerná ročná spotreba elektriny na osobu, meraná v kilowatt-hodinách (kWh) za rok
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY

V Poľsku je vykurovanie domácností primárne dosahované uhlím. Zatiaľ čo podiel výroby elektriny
z uhlia vo všetkých krajinách V4 neustále klesá (viď obrázok 5 nižšie), v Poľsku si zásadnú rekonštrukciu
a investície vyžadujú práve vykurovacie systémy.
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Wykres 5. Podiel výroby elektriny z uhlia
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY

Aj v Česku sa takmer polovica všetkého tepla vyrába z uhlia a lignitu (plyn tvorí 20 % výroby tepla v krajine). Maďarsko je naopak pri vykurovaní domácností viac odkázané na plyn. Má tiež najvyšší podiel
výroby elektriny z plynu (viď obrázok 6 nižšie).
Vo všetkých krajinách V4 je plyn primárnou náhradou za uhlie pri výrobe elektriny. Ako odstavujeme
uhoľné elektrárne, spúšťajú sa nové plynové bloky (viď obrázok 6 nižšie). Predpokladá sa napríklad, že
Poľsko do konca dekády zvýši spotrebu plynu o 50 percent.
Úloha plynu rastie v energetickom mixe všetkých krajín V4. Zdrojom tohto plynu bolo do veľkej miery
Rusko. Odtiaľ pochádzajú napríklad dve tretiny plynu spotrebovaného v Česku.
Vojna Ruska proti Ukrajine však prinútila krajiny EÚ prehodnotiť riziká spojené so spoliehaním sa na
dovoz ruského plynu. Preto je nevyhnutné, aby krajiny V4 ďalej diverzifikovali svoje dodávky plynu prostredníctvom dovozu LNG a plynovodov z Nórska či Strednej Ázie.
Poľsko je v tomto smere popredu, pretože výrazne investovalo do terminálu na spätné splyňovanie
LNG, ako aj do projektu Baltic Pipe, ktorý privedie nórsky plyn cez Dánsko do Poľska. Tento plyn by sa
dal vyvážať južnejšie do ďalších krajín V4.
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Inými slovami, súčasná kríza by sa mala stať príležitosťou pre krajiny V4 na ďalšiu integráciu svojich plynárenských sietí. Napríklad Česko je už teraz významnou tranzitnou krajinou v rámci európskej plynárenskej siete a jeho prepravná sieť má značnú voľnú kapacitu. V súčasnej situácii preto existuje business
case pre rozšírenie kapacity pre cezhraničné toky medzi Poľskom a Českom.
Je jasné, že plyn bude zohrávať dôležitú úlohu pri poháňaní energetického prechodu V4. Politiky EÚ by
mali túto realitu odrážať. Poľsko, Česko a Maďarsko by zároveň mali prehodnotiť svoje plány týkajúce sa
modernizácie vykurovacieho systému a namiesto uprednostňovania plynu na vykurovanie domácností
sa viac zamerať na lokálne, decentralizované riešenia (ako sú elektrické tepelné čerpadlá).

Wykres 6. Podiel výroby elektriny z plynu
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY
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Ako tvrdia naši kolegovia v kapitole Digitalizácia v tejto správe, členské štáty EÚ nemajú inú možnosť,
ako výrazne investovať do svojej digitálnej infraštruktúry a dostať sa na čelo zavádzania digitálnych
technológií. V prípade V4 nebude úplný prechod na digitálnu ekonomiku a dosiahnutie základu stavu,
kedy digitálne podniky budú jadrom ekonomiky, možný bez investícií do dodatočných zdrojov energie,
najmä nízkouhlíkových, spĺňajúcich princípy ESG.
Tento prechod na ďalšiu elektrifikáciu bude najväčšou výzvou pre Poľsko, ktoré (na rozdiel od iných
krajín V4) nemá žiadnu výrobu z jadrovej energie (viď obrázok 7 nižšie). Nedostatok tohto nízkouhlíkového, stabilného a spoľahlivého zdroja energie je pre Poľsko hlavnou prekážkou a mal by sa riešiť,
najmä v súčasnej geopolitickej klíme.
Žiaľ, vzhľadom na časové rámce vývoja jadrových elektrární nemôžeme očakávať, že prvý blok príde
do prevádzky skôr ako v roku 2035. Preto by Poľsko, ako sme tvrdili v správe Sobieskeho inštitútu
z roku 2019, malo investovať do malých modulárnych reaktorov (SMR).

Wykres 7. Podiel výroby elektriny z jadra
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY

www.sobieski.org.pl

27

Hlas občianskej spoločnosti v diskusii
Konferencia o budúcnosti Európy

Najmä ak vezmeme do úvahy, že podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny bude rásť ešte rýchlejšie ako doteraz, vzhľadom na postupné vyraďovanie uhoľných blokov a ich klesajúcu levelovanú cenu
elektriny (LCOE). Pokiaľ technológia ukladania energie v batériách nie je dostatočne vyspelá, obnoviteľné
zdroje energie vyžadujú stabilné zálohovanie. SMR majú potenciál poskytnúť optimálnu kapacitu základného zaťaženia. Na to, aby boli tieto iniciatívy úspešné, sú však potrebné veľké investície do prenosovej a distribučnej siete. EÚ by preto mala vyčleniť oveľa viac finančných prostriedkov na modernizáciu
infraštruktúry rozvodnej siete a uznať (vo svojej taxonómii aj inde), že jadrová energia bude zohrávať
kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody.

Prepojená Európa
S cieľom zabezpečiť stabilné ceny a dodávky elektriny by EÚ mala uprednostniť aj väčšiu prepojenosť
medzi členskými štátmi a financovať cezhraničné prepojenia, ktoré umožňujú obchodovanie s energiou
medzi prenosovými sústavami. Pomohlo by to vyvážiť elektrizačnú sústavu s väčším počtom obnoviteľných, prerušovaných kapacít, keďže nadbytočná ponuka v jednej časti EÚ prispieva k uspokojeniu
dopytu (za nižšiu cenu) v inej časti bloku. Inými slovami, prepojenia poskytujú dodatočnú, nákladovo
efektívnu vrstvu flexibility a tým zlepšujú bezpečnosť dodávky energie.
V strednej a východnej Európe sa to už do určitej miery deje (Maďarsko už má vysokú úroveň prepojenia so svojimi susedmi; nedávny LitPol Link medzi Poľskom a Litvou je tiež názorným príkladom), ale
vyžaduje si to oveľa väčšie investície. Krajinám V4 to umožní prístup k rôznorodému zdroju energie
a umožní trhu efektívne zvládať obdobia systémového stresu.

Odozva na strane dopytu
Na druhej strane by malo dôjsť k väčšiemu tlaku smerom k inému zdroju flexibility systému: distribuovanej výrobe prostredníctvom strešných solárnych a malých pobrežných veterných parkov, aby sa elektrina
mohla spotrebovať lokálne v rámci jednej distribučnej rozvodne. To si bude vyžadovať značné investície napríklad do zavedenia inteligentných meračov, ale uvoľní sa dodatočná kapacita v sieti a zabráni
sa podstatným stratám pri prenose elektriny na veľké vzdialenosti pomocou zastaraných sietí. Tento
model bude obzvlášť vhodný pre Poľsko – má množstvo stredne veľkých miest, ktoré by sa za predpokladu adekvátnych stimulov mohli stať energetickými klastrami, kde je vykurovanie elektrifikované
a elektrina je zabezpečená miestnymi obnoviteľnými zdrojmi a SMR.
Toto by bol najistejší spôsob, ako podporiť ďalšie prijímanie obnoviteľných zdrojov energie vo V4 (ktorá
už zaznamenala veľký nárast v posledných pätnástich rokoch – viď obrázok 8 nižšie).
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Wykres 8. Podiel výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Renewables includes electricity production from hydropower, solar, wind, biomass and waste, geothermal,
wave and tidal sources.
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY

Záver
Nemožno si nevšimnúť, že všetky krajiny V4 neustále rastú vo svojej závislosti od nízko-uhlíkových zdrojov (pozri obrázok 9 nižšie), a preto by nemali byť penalizované politikami EÚ za úspechy, ktoré doteraz
dosiahli v prechode k „zelenej ekonomike“. Ich východiskový bod v polovici 80. rokov bol značne odlišný
od západných krajín EÚ a za rovnakých okolností už dosiahli významný pokrok.
Ďalšia fáza energetickej transformácie by preto mala odzrkadľovať východiskovú pozíciu V4, dostupné
zdroje a podmienky domáceho trhu, ako aj schopnosť miestnych obyvateľov odolávať očakávanému
nárastu cien energií (ktorých volatilita v dohľadnej dobe je zvýšená vojnou Ruska proti Ukrajine).
Ako ukazujú vyššie uvedené grafy, krajiny V4 sú na správnej ceste. Stále si však vyžadujú značné investície do nových projektov na zelenej lúke, gridovej infraštruktúry a riešení CleanTech. Je to nevyhnutné
na zabudovanie primeranej redundancie do systému a zníženie našej závislosti od just-in-time dodávok
energie.
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Wykres 9. Podiel elektriny z nízkouhlíkových zdrojov
Low-carbon electricity is the sum of electricity from nuclear and renewable sources
(including solar, wind, hydropower, biomass and waste, geothermal and wave and tidal).
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)

Náklady na tieto investície nemôžu znášať predovšetkým daňoví poplatníci V4, najmä tí, ktorí už teraz
trpia energetickou chudobou. Aby sa predišlo akémukoľvek potenciálnemu odporu, inštitúcie EÚ by
mali uznať, že disponujú kritickými regulačnými nástrojmi a finančnými nástrojmi na prebitie ďalšej fázy
energetickej transformácie V4, aby sa naše ekonomiky mohli stať globálne konkurencieschopnou digitálnou veľmocou (pre ďalšie podrobnosti ako to dosiahnuť, pozrite si kapitolu Digitalizácia).
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Národné perspektívy
Česko
Prehľad
Česko je pri výrobe elektriny primárne závislé od neobnoviteľných zdrojov energie. Prejavuje sa to aj
v jeho energetickej politike, ktorá uprednostňuje jadrovú energiu a elektrárne s kombinovaným cyklom
(CCGT) s doplnením obnoviteľných zdrojov (najmä malých solárnych elektrární, ktoré sú v porovnaní
s inými technológiami dostatočne rozvinuté v Česku).
Nová taxonómia Európskej komisie (ktorá uznáva dôležitú úlohu jadra a plynu v energetickom prechode)
sa tak považuje za čiastočný úspech. Medzi hlavné výzvy českej prenosovej sústavy patria prepady zo
zahraničia (najmä z Nemecka; viď nižšie), posilnenie národnej distribučnej siete z dôvodu elektromobility a vyšších nárokov na spotrebu energie, ako aj decentralizácia zdrojov a zapojenie mikrozdrojov.
Ceny elektriny pre koncových užívateľov a firmy sú veľmi výbušnou politickou témou. Česko je momentálne vo fáze individuálnej finančnej pomoci (čo je pomalé a veľmi byrokratické nastavenie). Čoskoro
môžeme očakávať všeobecné odpustenie DPH, ako to už bolo v Poľsku. Pre súčasnú vládu, ktorá vyhrala
voľby s heslom o znižovaní výdavkov, je to však problematické. Energetickou chudobou je v Česku ohrozených až 3 000 000 ľudí.
V rámci plynárenskej distribučnej siete sú najväčšími výzvami slabé prepojenie s Poľskom (ktoré sa
napriek dlhodobým plánom zatiaľ nepodarilo zrealizovať) a diverzifikácia zdrojov zemného plynu (viď
nižšie). Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu krajín V4 je nové cezhraničné prepojenie viac ako
potrebné. Kvôli konfliktu na Ukrajine sa význam terminálov LNG v Severnom mori a Baltskom mori niekoľkonásobne zvýši. Zásoby zemného plynu musia byť rozdelené medzi Nórsko, Spojené štáty americké a Blízky východ.
Výroba tepla a zdroje tepla sú v Česku výrazne naklonené v prospech neobnoviteľných zdrojov. Najvýznamnejšími zdrojmi sú hnedé a čierne uhlie (takmer 49 %, viď nižšie) a zemný plyn (20 %). Vzhľadom na
klimatické ciele, ku ktorým sa Česko zaviazalo, sa v tomto desaťročí presunie energetický mix vo výrobe
tepla z uhlia na zemný plyn.

Problémy, výzvy a možné riešenia
Vďaka svojej centrálnej polohe prepravujú české prenosové sústavy elektriny a plynu značné množstvo
tranzitných tokov. Výraznejšie je to pri plyne, kde celkové množstvo tranzitov (464 284 GWh) niekoľkonásobne prevyšuje domácu spotrebu (92 894 GWh). Tranzit plynu je spoplatnený prepravnými poplatkami a prepravná sieť má pohodlnú rezervu nevyužitej kapacity.
České prepravné a distribučné plynárenské siete nepotrebujú veľké posilnenie, keď nepočítame nové
prepojenia na diverzifikáciu zdrojov. Projekty Stork II a BACI ponúkajú českému trhu a zákazníkom malú
pridanú hodnotu a ich výber na získanie štatútu projektu spoločného záujmu (PCI) poukazuje na zlé
hodnotenie projektu zo strany českých orgánov.
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Snahy o diverzifikáciu plynu: Podľa údajov z roku 2020 bolo Česko závislé od ruského plynu na úrovni
66 %, čo je druhý najvyšší podiel z krajín V4 (po Slovensku so 70 %). Nová vláda Petra Fialu pridala do
kapitoly energetiky svojho programu, že chce získať podiel v termináli LNG. Do úvahy prichádza Nemecko
a Poľsko. Česko však nemá dostatočnú prepojovaciu kapacitu s Poľskom, takže v skutočnosti ide o to,
ponúknuť Berlínu možnosť podieľať sa na tomto druhu investície. Ideálnym modelom pre vládu je projekt ropovodu IKL, ktorý vedie z Ingolstadtu cez Bavorsko do Česka a ktorý v 90. rokoch zbavil Česko
závislosti od ruskej ropy z ropovodu Družba. V Nemecku je vo výstavbe terminál Brunsbüttel, ktorý
by sa považoval za najaktuálnejšie riešenie. Druhým projektom, ktorý prichádza do úvahy, je terminál
Stade LNG plánovaný v Hamburgu [Ehl 2022]. Projekt je však stále vo fáze príprav a závislosť na ruskom plyne trvá.
Elektrické siete rozprávajú iný príbeh. Tranzitné toky, ktoré sú primárne slučkové toky pochádzajúce
z obchodu v rámci Nemecka a medzi Nemeckom a Rakúskom, vytvárajú problémy s prevádzkovou bezpečnosťou, vedú k vyšším nákladom na systém a znižujú dostupné obchodné kapacity vo zvyšku regiónu.
Štátni prevádzkovatelia prenosových sústav čelia malým finančným obmedzeniam a pokiaľ vláda výrazne
nezmení svoju dividendovú politiku, čo sa zdá nepravdepodobné, zostane to tak aj v budúcnosti. Najmä
v prípade prudkého rozvoja elektromobility a nabíjania elektromobilov v domácnostiach. Rozvoj prenosovej siete sa sústreďuje výlučne na interné posily a v elektrickom vedení neexistujú žiadne pripravené
cezhraničné projekty.
Výzva je oveľa väčšia na distribučnej úrovni, ktorá si bude vyžadovať značné množstvo nových investícií,
aby sa vyrovnala s nárastom distribuovanej výroby. Hladké prispôsobenie sa tejto novej realite si bude
vyžadovať veľa usmernení zo strany energetického regulátora. Bude potrebné vyvinúť nové regulačné
prístupy, najmä pokiaľ ide o väčšie zameranie sa na ukazovatele výstupu, v porovnaní so zameraním sa
na náklady na vstupy, čo je v súčasnosti bežné.
Pokiaľ ide o elektrickú energiu, nemožno poprieť, že EÚ potrebuje nové infraštruktúry, aby sa postarala
o očakávaný nárast spotreby a umožnila vyššiu flexibilitu v systémoch zajtrajška, ktoré sa budú vyznačovať väčšou prerušovanosťou a dlhšími vzdialenosťami medzi miestom spotreby a výroby. Elektrické
vedenia sa však stavajú ešte ťažšie ako plynárenské infraštruktúry (kvôli ich nižšej energetickej kapacite
a väčšej vizuálnej stope). Je preto nevyhnutné, aby sa existujúca prenosová kapacita optimálne využila
pred podporou nových projektov. Trhy s elektrickou energiou v celej Európe si preto budú vyžadovať
väčšie geografické a časové rozlíšenia. Keďže táto problematika úzko súvisí s bezpečnosťou dodávok
elektrickej energie, hovoríme o nej nižšie.
Elektrina aj plyn trpia slabou koordináciou pri plánovaní prenosovej infraštruktúry. Desaťročné plány
rozvoja (TYNDP) sú skutočne skôr súborom národných projektov než výsledkom integrovaného celoeurópskeho plánovania. Veľmi by im prospel prístup zhora nadol, ktorý musí byť podložený spoľahlivým
hodnotením nákladov a prínosov jednotlivých projektov. Dnes sme svedkami procesu, ktorý je do značnej miery poháňaný národnými záujmami bez ohľadu na cezhraničné externality, pozitívne aj negatívne.
Nové jadrové zdroje: Výstavbu nového bloku v Atómovej elektrárni Dukovany podporuje Fialova
vláda. V decembri 2020 bol daný možný harmonogram výstavby piateho bloku elektrárne, v rokoch
2022/2023 by sa mal vybrať dodávateľ, najneskôr v roku 2029 by sa malo začať s výstavbou a investícia by mala byť ukončená v roku 2036. Po r. dostavba Dukovan, plánuje sa aj dostavba Temelína (nový
reaktor s výkonom 1600 MW).
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Aktuálne údaje o elektrine, plyne a teple v ČR
Elektrina: Celková hrubá výroba elektriny v roku 2020 dosiahla hodnotu 81,4 TWh, čo predstavuje
medziročný pokles o 5,5 TWh (-6,4 %) oproti roku 2019 a najnižšiu hrubú výrobu elektriny za posledných 18 rokov [ERÚ 2021a : 6]. Spotreba elektriny za posledné desaťročie klesla takmer vo všetkých
odvetviach. Rastúca spotreba domácností je spôsobená najmä zmenou vykurovania (tepelné čerpadlo)
a domácim nabíjaním elektromobilov.

Wykres 10. Podiel výroby elektriny podľa zdroja, Česko
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku
OurWorldInData.org/energy CC BY

Doprava: Podľa odhadov spotrebuje elektrická doprava v Česku len 701,95 GWh ročne. Tento údaj sa
však týka predovšetkým verejnej dopravy (vlaky, električky, metro, trolejbusy, elektrobusy). Individuálna
elektromobilita je tam zaradená až vtedy, keď majiteľ elektromobilu nabije vozidlo na verejne dostupných a oficiálnych nabíjacích staniciach. V spotrebe domácností je čiastočne zahrnuté aj domáce nabíjanie elektromobilov.
Výroba / ťažký priemysel: Priemysel je najväčším spotrebiteľom elektriny v ČR. Vzhľadom na používané palivá sa väčšina energie získava z neobnoviteľných zdrojov.
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Wykres 11. Spotreba energie podľa zdroja, Česko
Primary energy consumption is measured in terawatt-hours (TWh).
Here an inefficiency factor (the ‘substitution’ method) has been applied for fossil fuels, meaning the shares by each energy
source give a better approcimation of final energy consumption.
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Zdroj: Štatistický prehľad BP o svetovej energii
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: "Iné obnoviteľné zdroje" zahŕňajú geotermálnu energiu a energiu z biomasy a odpadu.

Plyn: Tok zemného plynu zo zahraničia do plynárenskej sústavy ČR (dovoz do ČR) dosiahol v roku 2020 hodnotu 43 482 mil. m3 (464 284 GWh), čo predstavuje medziročný nárast o 20,4 %. Takmer všetok zemný
plyn bol dovezený cez hraničnú odovzdávaciu stanicu s Nemeckom. Tok zemného plynu z českej plynárenskej sústavy (export z ČR) do zahraničia predstavoval celkovo 35 892 mil. m3 (383 388 GWh). Celková ročná spotreba zemného plynu v Česku dosiahla hodnotu 8 694 miliónov m3, teda 92 894 GWh.
Spotreba zemného plynu v Česku za posledných desať rokov mierne vzrástla a rok 2020 zaznamenal
najvyššiu hodnotu v tomto období. Vyšší nárast spotreby zemného plynu v posledných rokoch je spôsobený najmä dodávkami plynu na výrobu elektriny a v malej miere aj dodávkami plynu pre CNG stanice.
Dlhodobo sa však spotreba zemného plynu od roku 2007 pohybuje pod 9 miliárd m3 (0,096 GWh), aj
keď v rokoch 1996 až 2006 bola táto hranica vždy výrazne prekročená.
Spotrebu zemného plynu v Česku výrazne ovplyvňujú atmosférické teploty, ktoré sú počas desaťročného
obdobia nad dlhodobým teplotným normálom. Rozdiel medzi najvyššou spotrebou v roku 2020 a najnižšou spotrebou v roku 2014 bol cca 1,4 miliardy m3 (0,0155 GWh). Najväčší pokles spotreby, o 12 %,
bol v roku 2014 s celkovou spotrebou 7,3 miliardy m3 (0,0774 GWh), čo bola najnižšia spotreba plynu
od roku 1995.
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Od roku 2001, kedy bola dosiahnutá historicky najvyššia ročná spotreba zemného plynu (9,8 mld. m3,
t. j. 0,102 GWh), spotreba v ďalších rokoch stagnovala a od roku 2007 bol zaznamenaný ešte výraznejší
pokles spotreby. Stagnácia a následný pokles spotreby súvisel najmä so zmenami cien energií, s ukončením štátnych dotácií na plynofikáciu, so znížením tempa postupnej plynofikácie regiónov, so znižovaním energetickej náročnosti spotreby (zatepľovanie budov, modernizácie spotrebičov), s tlakom na
znižovanie nákladov firiem, s úsporami nákladov na energie v prechodných obdobiach, bez väčších
projektov na pripájanie nových veľkých odberateľov a pod. [ERÚ 2021b: 6]
Teplo: Celkovo sa v roku 2020 vyrobilo 156 917,7 TJ hrubého tepla a v porovnaní s rokom 2019 (161 904,8 TJ)
došlo k poklesu o 3,1 %. Približne 31 % hrubej produkcie bolo spotrebovaných v rámci tej istej prevádzky
alebo závodu (hlavne teplárne, ktoré nie sú zahrnuté v klasifikácii) a ekonomickými činnosťami (elektrina, plyn, para a klimatizácia dodávaný vzduch).
Dodávka tepla predstavovala 85 928,5 TJ, čo je oproti roku 2019 (87 759,4 TJ) pokles o 2,1 %. Dodávka
tepla sa na hrubej výrobe tepla podieľala cca 55 %, vlastná technologická spotreba 6 % a straty 8 %.
Najviac tepla bolo vyrobené z hnedého uhlia (40 %), nasledoval zemný plyn (20 %) a biomasa (14 %).
Štruktúra výroby tepla z jednotlivých palív sa v jednotlivých krajoch líši podľa dostupnosti palív. Pokračuje
pokles hrubej výroby tepla z hnedého a čierneho uhlia; oproti roku 2017 došlo k poklesu hnedého uhlia
o 11 %, zatiaľ čo u čierneho uhlia výroba poklesla o 29 %, naopak u biomasy vzrástla o 24 %. [ERÚ 2021c:
5]. Väčšinu tepla vyrobeného v Česku spotrebujú domácnosti, polovicu spotrebujú služby a priemysel.

Zdroje
Ehl, M. (2022): „Česká vláda chce získat podíl v terminálu na LNG. Aby snížila závislost na ruském plynu.“ In: Hospodářské noviny. Published: January 23rd, 2022; 9:15. [online]
Energetický regulační úřad (Czech Energy Regulatory Office) (2010): Roční zpráva o provozu ES ČR 2010. [online]
Energetický regulační úřad (Czech Energy Regulatory Office) (2021a): Roční zpráva o provozu elektrizační soustavy
České republiky za rok 2020. [online]
Energetický regulační úřad (Czech Energy Regulatory Office) (2021b): Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy
České republiky za rok 2020. [online]
Energetický regulační úřad (Czech Energy Regulatory Office) (2021c): Roční zpráva o provozu teplárenských soustav České republiky za rok 2020. [online]
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Hungary
Prehľad
Energetický mix Maďarska ukazuje, že dominantnú úlohu zohrávajú neobnoviteľné zdroje. Zemný plyn,
ropa a jadrová energia sú najväčšími zdrojmi energie.
„V Maďarsku pochádza elektrina vyrábaná najmä z jadra (49,3 %) a uhlia (8,5 %), pričom zemný plyn sa
podieľal takmer štvrtinou na celkovej výrobe elektriny v Maďarsku v roku 2018. V tom istom roku krajina doviezla približne jednu-tretinu dodávok elektriny, pričom medzi jej najväčších dodávateľov patrí
Slovenská republika, Ukrajina a Rakúsko.“ (OECD, 2020) Vzhľadom na to je rozhodnutie Európskej únie
o zahrnutí plynu a jadrovej energie do jej taxonómie v záujme krajiny.
Úloha obnoviteľných zdrojov energie zároveň neustále rastie. „Podiel obnoviteľných zdrojov energie
v maďarskej energetike už niekoľko rokov mierne rastie. Biomasa je najdôležitejším zdrojom rastu OZE.
Geotermálna energia je ďalším zdrojom s významným potenciálom. Maďarsko má jedny z najlepších
geotermálnych zdrojov v EÚ. Vysoký slnečný svit robí zo solárnej energie najrýchlejšie rastúci zdroj energie v posledných rokoch, hoci výroba energie z tohto zdroja je stále nízka.“ (Kochánek, 2021)

Wykres 12. Výroba elektriny podľa zdroja, Maďarsko
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: "Iné obnoviteľné zdroje" zahŕňajú energiu z biomasy a odpadu, geotermálnu energiu a energiu z vĺn a prílivu.
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Wykres 13. Podiel výroby elektriny podľa zdroja, Maďarsko
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku
OurWorldInData.org/energy CC BY

Maďarská energetická politika je silne determinovaná otázkou dostupnej / lacnej energie. Platí to pre
priemysel aj domácnosti. Posledné roky sú výrazne poháňané politikou dostupných cien energií pre
koncových odberateľov, ktorá má výraznú spoločenskú podporu.
Na zasadnutí Európskej rady 13. decembra 2019 Maďarsko hlasovalo za európsky cieľ klimatickej neutrality. Maďarsko sa aj jednotlivo snaží dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.
Predpoklady určené vládou:
•	Náklady na prechod by mali znášať predovšetkým najväčší znečisťovatelia
•	Ceny potravín a energií by mali zostať dostupné pre koncových zákazníkov
•	Fond spravodlivého prechodu by nemal trestať včasné opatrenia a nemal by prerozdeľovať Kohézne
fondy
•	Jadrová energia bude nevyhnutná pre integráciu sektora a dosiahnutie klimaticky neutrálneho
hospodárstva.
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Problémy, výzvy a možné riešenia
Zraniteľnosť maďarského energetického systému vyplýva zo skutočnosti, že je vysoko závislý od dovozu
energie. „Maďarsko je schopné samostatne uspokojiť iba 40 % svojej spotreby energie (37 % v roku 2017),
preto dovoz naďalej tvorí veľkú časť dodávok energie v Maďarsku. Zloženie primárnej spotreby energie
v Maďarsku výrazne zvyšuje riziká spojené s energetickou bezpečnosťou krajiny. Závislosť na zahraničných trhoch je najvyššia v súvislosti s nákupom uhľovodíkov, kde závislosť od dovozu presahuje 80 %.
[…] Trh s elektrickou energiou je tiež charakterizovaný rastúcou závislosťou od dovozu (~ 30 %) s 32 –
33 % ročným nárastom podielu čistého dovozu na konečnej spotrebe energie od roku 1998 s výkyvmi.
Vysoká požiadavka na dovoz však nespôsobuje krátkodobé riziká v oblasti bezpečnosti dodávok, keďže
vysokú mieru čistého dovozu sprevádza silná sieťová prepojenosť; Úroveň dovozných kapacít dostupných zo 6 susedných krajín sa rovná približne 50 % celkovej maďarskej inštalovanej kapacity elektrární,
čo je výrazne viac ako 15 % cieľová hodnota stanovená EÚ. (NES&NECP2030)
Súčasná situácia maďarského energetického systému je preto založená na plynovej a jadrovej dimenzii (v
súčasnosti v oboch oblastiach dominujú ruskí energetickí hráči). Všetky energetické plánovanie a vývoj boli
doteraz zamerané na zmiernenie vystavenia dovozu energie. Riešenie by však nemalo byť príliš unáhlené,
mohlo by totiž podkopať fungovanie ekonomiky ako celku. Na základe zmenenej geopolitickej situácie
bude potrebná urýchlená transformácia a urýchlené znižovanie a odstraňovanie exportnej závislosti.
Tento proces zároveň nebude jednoduchý: vo svetle objektívnych obmedzení maďarského a medzinárodného energetického systému a vo svetle imperatívu zachovania ekonomického fungovania krajiny.
Maďarský vzorec pre transformáciu energetického systému je preto nasledovný: „jadro, OZE, energetická účinnosť a inovácie = zvýšenie energetickej nezávislosti, dostupné ceny a ekonomický rozvoj“.
Na základe toho sú 4 hlavné priority:
1)	Vysoká miera závislosti od dovážaných uhľovodíkov a elektriny je významnou bezpečnostnou hrozbou, preto je primárnym cieľom energetickej a klimatickej stratégie Maďarska posilniť energetickú
nezávislosť. Diverzifikovať a inovovať (spolupráca V4 je nevyhnutná):
a. diverzifikácia (napríklad Iniciatíva troch morí atď.);
b. inovácie a transformácia (všetky naše relevantné stratégie a akčné plány by mali slúžiť hospodárskemu rozvoju).
2)	Energetická a klimatická politika, energetická transformácia je vždy formovaná mnohými ekonomickými a sociálnymi otázkami. Ochrana spotrebiteľov a pracovníkov:
a. stredobodom záujmu sú spotrebitelia: ceny potravín a energie by mali zostať dostupné pre
konečných zákazníkov;
b. transformácia v krajine by mala prebiehať miernym tempom a nemôže vytvoriť veľký počet
nezamestnaných v súvisiacich sektoroch.
3)	Jadrová energia (a zemný plyn počas prechodného obdobia) bude nevyhnutná pre integráciu sektora a dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva.
4)	Prioritou by malo byť aj zlepšenie energetickej účinnosti.
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Napríklad plány diverzifikácie trhu s plynom sa predtým zameriavali na prístup k štyrom zdrojom (Rusko,
Chorvátsko, Rakúsko, Rumunsko) a LNG. Samozrejme, v budúcnosti sa tento prístup môže zmeniť vo
svetle spoločných európskych riešení.
Podľa národnej energetickej stratégie má dovoz plynu do Maďarska do roku 2040 klesnúť pod 70 %,
keďže spotreba plynu v domácnostiach sa zníži v dôsledku vývoja energetickej účinnosti. Spotreba plynu
vo vykurovaní klesne na 50 % a využitie plynu pri výrobe elektriny, hoci sa očakáva, že dočasne vzrastie na 2,4 miliardy metrov kubických, má do roku 2040 po dokončení modernizácie jadrovej elektrárne
Paks klesnúť pod 1 miliardu metrov kubických..
Nezávislosti energetického systému pomôže aj zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie. „Podľa
scenára WAM dosiahne podiel spotreby energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 21 % a do
roku 2040 sa zvýši na 22,4 %. (NES&NECP2030)
„Maďarsko považuje okrem bioplynu/biometánu za alternatívu aj vodík vyrábaný „čistou“ energiou;
zmiešavanie vodíka vyrobeného s elektrinou vyrobenou z bezuhlíkových zdrojov so zemným plynom
ponúka inovatívnu možnosť v experimentálnej fáze s veľkým potenciálom, ale zároveň s vysokými požiadavkami na financovanie, čo je dôležité aj pre splnenie cieľov v oblasti obnoviteľnej energie a dekarbonizácie. Plánujeme spustiť pilotný projekt na testovanie tejto možnosti na úrovni prepravy, skladovania
a distribúcie zemného plynu.“ (NES&NECP2030)

Firure 14. Spotreba obnoviteľných zdrojov energie v jednotlivých sektoroch a podiel celkovej
spotreby energie z obnoviteľných zdrojov (%) podľa scenára WAM
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Zdroj: Národná energetická stratégia a Národný energetický a klimatický plán (2030, s výhľadom do roku 2040) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
documents/hu_final_necp_main_en.pdf
Zdroj dát: Eurostat
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Aktuálne údaje o elektrine, plyne a teple v Maďarsku
Spotreba energie sa v Maďarsku v posledných rokoch zvýšila. „Na základe súčasnej metodiky Eurostatu
medzi rokmi 1990 a 2017 konečná spotreba energie v Maďarsku na energetické účely klesla – s výkyvmi –
zo 793,9 PJ na 752,5 PJ (67 % vnútornej spotreby primárnej energie). […] Posledné roky však opäť ukazujú
stúpajúci trend: medzi rokmi 2014 a 2017 sa konečná spotreba energie každoročne zvyšovala zo 662,7 PJ
na 752,5 PJ. Úroveň spotreby v roku 2017 mierne zaostávala za úrovňou v roku 2005 (760,5 PJ). Najvyšší
nárast bol zaznamenaný vo vzťahu k rope (33,3 PJ / 0,8 Mtoe) a zemnému plynu (30,7 PJ / 0,87 mld. m3)
medzi rokmi 2014 a 2017, ale spotreba elektriny stúpla aj o 13,5 PJ (3,75 TWh). Od roku 2014 sa zvýšila
aj spotreba tepelnej energie v Maďarsku z 38 PJ na 45,5 PJ.“ (NES&NECP2030)
Podľa prognóz je v nasledujúcom období pravdepodobný nárast spotreby energie. „Očakáva sa, že primárna domáca spotreba energie v roku 2030 presiahne 30 Mtoe (1 284 PJ). Ide o 15 % nárast v porovnaní
s rokom 2017. Veľkú časť tohto nárastu možno pripísať výrobe nových blokov jadrových elektrární, ktoré
nahradia významný dovoz elektriny v roku 2017; v dôsledku toho musí byť v Maďarsku vysporiadaná
transformačná (repoweringová) strata. Maďarsko však v rokoch 2030 až 2040 očakáva klesajúci trend.
Spotreba primárnej energie sa v roku 2040 očakáva okolo 23,4 Mtoe (1 189 PJ). […] Konečná spotreba
energie – na základe novej európskej metodiky – nepresiahne 785 PJ v roku 2030.” (NES&NECP2030)

Wykres 15. Spotreba energie podľa zdroja, Maďarsko
Primary energy consumption is measured in terawatt-hours (TWh). Here an inefficiency factor (the ‘substitution’ method) has
been applied for fossil fuels meaning the shares by each energy source give a better approximation of final energy consumpiton.
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Zdroj: Štatistický prehľad BP o svetovej energii
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: "Iné obnoviteľné zdroje" zahŕňajú geotermálnu energiu a energiu z biomasy a odpadu.
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Sektor domácností (maloobchod), doprava a priemysel tvoria tri najväčšie podiely v štruktúre spotreby
energie.
Domácnosti/teplo: Spotreba energie v sektore domácností má najväčší podiel na konečnej spotrebe
energie, v roku 2017 predstavovala 35 % v rámci celkovej konečnej spotreby energie na energetické
účely (263,7 PJ), čo je o 3,3 percentuálneho bodu menej ako v roku 2005 (38,4 %, 291,8 PJ).
V roku 2017 mal najväčší podiel na spotrebe energie domácností zemný plyn (47,3 %), po ňom nasledovali obnoviteľné zdroje energie (26 %) – najmä tuhá biomasa – a elektrina (15,4 %). V tomto rebríčku
pokračuje diaľkové teplo (7,9 %), uhlie (2,3 %) a ropné produkty (v podstate plyn propán-bután – 1,2 %).
Na základe údajov HEA predstavuje vykurovanie (74 % v roku 2017) tri štvrtiny spotreby energie maďarských domácností.
Doprava: Sektor dopravy je na druhom mieste (25,2 % podiel v roku 2017), pokiaľ ide o konečnú spotrebu energie, tesne za ním nasleduje priemyselný sektor (24,2 % v roku 2017).
Na základe údajov Eurostatu zostáva podiel ropy v sektore dopravy vysoký; podiel ropy a ropných produktov na konečnej spotrebe energie v doprave sa v roku 2017 priblížil 93 %. Ropu v tomto rebríčku
nasledujú obnoviteľné zdroje energie (3 %), elektrina (2,3 %) a zemný plyn (1,5 %).
Výroba / ťažký priemysel: V spotrebe priemyselnej energie dominuje plyn (34,3 %, 31,3 % zemný plyn
a 2,9 % plynárenský plyn) a elektrina (33,1 %).
Zloženie konečnej spotreby energie v roku 2017: ropa (15,3 %), diaľkové teplo (8,3 %), obnoviteľné zdroje
energie (4,1 %), uhlie (3,2 %) a neobnoviteľný odpad (1,7 %).
Sektor služieb (vrátane komerčných aktivít) spotrebuje jednu desatinu energie, kým spoločný podiel
ostatných sektorov v roku 2017 nedosiahol 4 % (3,6 %). V sektore služieb dominuje zemný plyn (54,3 %),
ale podiel elektriny (33,2 %) a diaľkového tepla (8,3 %) je tiež významný.

Zdroje
National Energy Strategy and National Energy and Climate Plan (2030, with an outlook up to 2040) https://ec.europa.
eu/energy/sites/ener/files/documents/hu_final_necp_main_en.pdf
Hungarian Energy and Climate Strategy
https://rekk.hu/downloads/events/Energy__Climate_Strategy_Summary_EN.pdf
Kochanek E. The Energy Transition in the Visegrad Group Countries. Energies. 2021; 14(8):2212. https://doi.org/10.3390/
en14082212
https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2212
Ministry publishes new National Energy Strategy
https://bbj.hu/economy/energy/energy-trade/ministry-publishes-new-national-energy-strategy
OECD, Fossil Fuel Support Country Note: Hungary
https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=37348365-0442-4dd3-8d38-706eb3ad2dfa
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Poland
Prehľad
Poľsko dosiahlo od 80. rokov 20. storočia značný pokrok, pokiaľ ide o energetickú náročnosť svojho hospodárstva. Teraz je oveľa efektívnejšie, ako aj rozmanitejšie z hľadiska zdrojov energie. Napriek tomu je
krajina stále veľmi závislá od uhlia na výrobu elektriny a vykurovanie. Kedysi skutočnosť, že uhlie, ktoré
sa ťažilo na domácom trhu, malo takú dominantnú úlohu, poskytovalo Poľsku relatívnu energetickú
bezpečnosť a tiež zaisťovalo cenovú dostupnosť, čo umožnilo ekonomike prosperovať po roku 1989.
Teraz, keď sa však dostáva do popredia tretí pilier energetickej trojnožky (udržateľnosť), závislosť Poľska
na „čiernom zlate“ sa stala menej výhodou a skôr hendikepom. Po prvé, zásoby vysokokvalitného uhlia
v Poľsku sa zmenšujú, čo má za následok rastúcu potrebu dovozu. Po druhé, znečistenie spôsobené
spaľovaním uhlia už nie je len zdravotným problémom, ale stalo sa aj hlavným ekonomickým faktorom.
Účasť v systéme obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS) je pre poľské energetické spoločnosti progresívne drahšia, zatiaľ čo nástup ratingov ESG predstavuje hrozbu (kvôli ich vysokej uhlíkovej stope) pre
pozíciu, ktorú doteraz mali poľské priemyselné spoločnosti v európskom zásobovacom reťazci.
Energetická trojnožka bezpečnosti, cenovej dostupnosti a udržateľnosti prechádza reorganizáciou, a to
v dôsledku domácich tlakov, ako aj zmien vo vonkajšom prostredí. Poľsko sa v súčasnosti nachádza na
križovatke a musí si zvoliť cestu, ktorá zabezpečí jeho budúci hospodársky rozvoj a zároveň bude reagovať na výzvy nadchádzajúcich desaťročí.

Wykres 16. Spotreba energie podľa zdroja, Poľsko
Primary energy consumption is measured in terawatt-hours (TWh). Here an inefficiency factor (the ‘substitution’ method) has
been applied for fossil fuels meaning the shares by each energy source give a better approximation of final energy consumpiton.
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Zdroj: Štatistický prehľad BP o svetovej energii
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: "Iné obnoviteľné zdroje" zahŕňajú geotermálnu energiu a energiu z biomasy a odpadu.
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Problémy, výzvy a možné riešenia
Bezpečnosť: Vojna Ruska proti Ukrajine zamerala pozornosť všetkých na rozsah závislosti Európy od
ropy a plynu z východu. V Poľsku konflikt viedol k vyhláseniam o úplnom odstavení ruských dodávok.
Pokiaľ ide o plyn, nebolo by to možné, keby poľská vláda dlhodobo nehľadala alternatívne dodávky.
Najprv bol vybudovaný terminál LNG v meste Świnoujście, ktorý sa rozširuje, aby vyhovoval dovozom
z USA a Kataru. Neskôr v tomto roku sa spustí projekt Baltic Pipe, ktorý privedie nórsky plyn (cez Dánsko) do Poľska. To umožní poľskej vláde, za predpokladu súčasnej úrovne spotreby, vyplniť prázdnotu
po dlhodobej ruskej zmluve o dodávkach plynu, ktorá vyprší na konci roka.
Plyn sa však v súčasnosti používa predovšetkým v priemyselných aplikáciách (ako sú chemické alebo
výrobné závody). Výzvou je, že keďže viacerým uhoľným elektrárňam končí životnosť a tie, ktoré sú
stále v prevádzke, stratia od roku 2025 spôsobilosť zúčastňovať sa na kapacitnom trhu schválenom
EÚ, plyn je pripravený prevziať ešte väčšiu úlohu v oblasti výroby elektriny. Za predpokladu, že sa stane
náhradným palivom voľby pre energetickú transformáciu (a projekty v oblasti plynu zabezpečia primerané financovanie v súlade s taxonómiou EÚ), Poľsko bude potrebovať oveľa viac plynu. Odkiaľ príde?
Jednou z možností by bola inštalácia plávajúceho LNG terminálu v Gdanskom zálive, inou vybudovaním potrubných prepojení, aby sa napríklad plyn z LNG terminálov v Severnom mori a Atlantiku mohol
dostať do Poľska (to by si možno pre EÚ vyžadovalo nakupovať množstvá LNG vo veľkom v mene všetkých zainteresovaných členských štátov). Okrem toho by sa však mal vážne zvážiť aj tretí prístup – konkrétne zvýšenie bežnej domácej produkcie (v súčasnosti Poľsko získava 25 % svojho plynu lokálne), ako
aj prehodnotenie vyhliadok ťažby bridlicového plynu v krajine (vzhľadom na novú geopolitickú situáciu
a ekonomický kalkul).
Oddelene od plynu by sa Poľsko malo zamerať na urýchlenie vývoja (a získanie podpory v Európe pre)
malých modulárnych reaktorov (SMR), ktoré by poskytli stabilnú záložnú kapacitu pre rastúci počet
projektov obnoviteľnej energie.
Cenová dostupnosť: Kým Poľsko nedokončí úspešnú konverziu z uhlia, výroba elektriny a výroba tepla
budú neustále drahšie. To pravdepodobne spôsobí krízu životnej úrovne a prispeje k poklesu verejnej
podpory nízkouhlíkovej transformácie. Preto je dôležité, aby EÚ v krátkodobom až strednodobom horizonte stlmila ranu pre širokú verejnosť vyčlenením dodatočného kompenzačného fondu (v rámci ETS
alebo inak), ktorý bude financovať modernizáciu energetických systémov krajín ako Poľsko. Okrem toho
by EÚ mala poskytnúť bezplatné kredity ETS spoločnostiam, ktoré investujú do prechodných / nízkouhlíkových technológií podporovaných taxonómiou EÚ (ako je plynová a jadrová energia).
Nezávisle od toho, infraštruktúra elektrickej siete v Poľsku potrebuje veľkú modernizáciu. Preto by sa
mali stať dve veci. Po prvé, sieť by sa mala zlepšiť v tých oblastiach siete, ktoré by boli schopné prenášať energiu z cezhraničných prepojovacích vedení (kanály lacnejšej elektriny, ktoré by mala financovať
aj EÚ) do miest najväčšieho dopytu. Po druhé, Poľsko by malo investovať viac zdrojov do budovania
mikrosietí, ktoré sú schopné lokálne generovať, skladovať a spotrebovávať elektrickú energiu, pretože
by to (i) využilo už inštalovanú kapacitu obnoviteľných zdrojov (vrátane rýchleho prijatia solárnej energie na streche) v stredne veľkých mestách; a (ii) uvoľnilo kapacitu prenosovej sústavy a tiež obmedzilo
potrebu prenosu elektriny na veľké vzdialenosti v zastaralej sieti, čo vedie k značným stratám energie.
Udržateľnosť: Poľsko dosiahlo pozoruhodný úspech, pokiaľ ide o prijatie obnoviteľných zdrojov energie do svojho mixu výroby elektriny. Pred rokom 2016, keď poľská vláda zaviedla takzvaný Desiatkový
návrh zákona (čo znamená, že každá veterná elektráreň na pevnine sa musela nachádzať tak ďaleko od
najbližšej obytnej budovy ako desaťnásobok výšky veternej veže), využívanie pobrežného vetra v Poľsku
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prekvitalo (jeho súčasná celková inštalovaná kapacita je 6 GW). Po tejto zmene zákona zaplnili investície
do fotovoltaických fariem a strešných solárnych zariadení predošlú prázdnotu, aj keď táto konkrétna
technológia nie je taká efektívna na poľských pláňach, ktoré nemajú až tak veľa slnečného svitu. Jedným z kľúčových dôvodov, prečo podniky „konvertovali“ na solárnu energiu, bolo uvedomenie si, že na
to, aby zostali konkurencieschopné na európskom trhu, si v súčasnosti potrebujú udržať vysoký rating
ESG, a teda získavať (najlepšie prostredníctvom zmluvy o nákupe elektrickej energie (PPA)). obnoviteľnú elektrinu pre ich prevádzku. Vzhľadom na to, že tento trend bude len silnieť, poľská vláda by mala
prehodnotiť Desiatkový zákon a uvoľniť putá veternej energie na pobreží. Najmä vzhľadom na to, že už
podporuje, a to oprávnene, veterné farmy na mori v Baltskom mori, o ktorých sa predpokladá, že do
roku 2030 vyrobia 6 GW.
Najväčšou výzvou bude reforma poľského vykurovacieho systému. Individuálne domácnosti aj diaľkové
vykurovanie sú prevažne závislé od uhlia. To je jeden z hlavných dôvodov pretrvávajúceho problému
poľských miest počas zimných mesiacov – smogu (značná časť z 50 najznečistenejších obcí na svete je
v Poľsku). Generálna oprava poľského vykurovania si bude vyžadovať starostlivé plánovanie. Na jednej
strane by systém mal investovať do plynových zariadení na kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na
druhej strane by mali existovať finančné stimuly na inštaláciu elektrických tepelných čerpadiel (najmä
v tých oblastiach, ktoré sa stanú samovyvažovacími v rámci modelu mikrosiete).

Aktuálne údaje o elektrine, vykurovaní a priemysle
Elektrina: Podiel uhlia na elektrickom mixe klesá a tento pokles sa bude len zrýchľovať, keď sa staré
bloky vyradia z prevádzky a obnova tejto prevádzky sa znemožní. Keď sa niektoré uhoľné bane postupne
vyradia z prevádzky, zaujímavým a cenným príkladom využitia pre tieto lokality by bolo ukladanie energie
z prečerpávacích vôd (s pokračujúcim využívaním obnoviteľných zdrojov energie sa to stane postupne
dôležitejšie).
Poľsko od ostatných krajín V4 odlišuje to, že má nulovú jadrovú výrobu. Poľsko by malo investovať do
novej jadrovej elektrárne, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa do prevádzky nedostane skôr ako
v roku 2035. Preto by sa technológia SMR mala aktívne presadzovať ako najlepšia možnosť na zabezpečenie vyrovnávania záťaže pre obnoviteľné zdroje.
Vykurovanie: Ako bolo vysvetlené vyššie, vykurovací systém je väčšinou závislý od uhlia. Keďže polovicu všetkého vykurovania spotrebujú jednotlivé domácnosti, Poľsko by malo prijať stratégiu nasadenia
a inštalácie elektrických tepelných čerpadiel v masovom meradle.
Doprava: V roku 2016 poľská vláda vyjadrila ambíciu mať do roku 2025 na poľských cestách jeden
milión elektrických vozidiel. V súčasnosti sa to ukazuje ako nedosiahnuteľné, hoci medziročný nárast
elektromobilov je výrazný. V súčasnosti existuje približne 40 000 vozidiel (polovica sú plne elektrické
elektromobily). Ak bude súčasný trend pokračovať, Poľsko bude mať do roku 2030 pravdepodobne pol
milióna elektromobilov.
Výroba/priemysel: Hlavným spotrebiteľom plynu v Poľsku sú priemyselné závody. Budú teda príjemcami nových dodávok LNG a Baltic Pipe. Z dlhodobejšieho hľadiska bude priemysel profitovať aj zo
zvýšenej výroby zeleného vodíka (ktorý v súčasnosti vyrába parným reformovaním metánu), ale aby
sa zelený vodík stal komerčným, Poľsko bude musieť mať prebytok obnoviteľnej výroby, kde sa výroba
vodíka stane formou skladovania energie.
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Firuger 17. Výroba elektriny podľa zdroja, Poľsko
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku (2022)
OurWorldInData.org/energy CC BY
Poznámka: "Iné obnoviteľné zdroje" zahŕňajú energiu z biomasy a odpadu, geotermálnu energiu a energiu z vĺn a prílivu.
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Wykres 18. Podiel výroby elektriny podľa zdroja, Poľsko
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Zdroj: Our World in Data založené na Štatistickom prehľade BP o svetovej energii a uhlíku
OurWorldInData.org/energy CC BY
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IV. Digitalizácia
Ak sú dáta novou ropou, potom bude digitalizácia hlavným zdrojom bohatstva a rastu v budúcnosti.
Keďže členské štáty EÚ diverzifikujú svoje ekonomiky do sektora služieb a Európska komisia sa snaží
lepšie regulovať digitálne trhy prostredníctvom navrhovaného zákona o digitálnych službách (DSA)
a zákona o digitálnych trhoch (DMA), je čas preskúmať hlavné princípy tohto prístupu. Diskusia o týchto
otázkach však nie je len európskou záležitosťou: otázka regulácie digitálneho trhu bola v poslednom
čase hlavným zdrojom napätia medzi EÚ a Spojenými štátmi a novozaložená Rada pre obchod a technológiu (TTC) sa bude snažiť vyriešiť existujúce rozdiely v tejto sfére.
Na druhej strane, regulácia poskytovateľov digitálnych služieb je tvrdý oriešok. Ako je vidieť v prípade
Spojených štátov, právnici, politici a podnikatelia sú rozdelení v otázke potreby väčšej regulácie v tejto
oblasti. Zástancovia voľného trhu presadzujú čo najmenšiu mieru regulácie, aby sa zachoval pôvodný,
skôr slobodný a niekto môže povedať anarchický status internetu. Iní, ktorí uznávajú vplyv digitálnych
technológií na náš každodenný život od nákupných preferencií až po politické rozhodnutia by chceli
hľadať prísnejšie pravidlá, pokiaľ ide o digitálnu reguláciu nielen v EÚ alebo USA, ale aj na celom svete.
Regulácia poskytovateľov online služieb je náročná úloha. Môžu byť označení za kritickú infraštruktúru
alebo formu médií. Teda organizácie spadajúce pod zásadu slobody prejavu. Sú však aj príkladom rôznych zlyhaní trhu, najmä zlyhania (kvázi-)monopolov a nedokonalých informácií, pokiaľ ide o vlastníctvo
dát, právo byť zabudnutým alebo jednoducho to, čo licenčná zmluva koncového používateľa (EULA)
obsahuje a ako ovplyvňuje digitálne stopy, ktoré každý jednotlivec zanecháva v kybernetickom priestore. Na prekonanie týchto prekážok bude potrebné v prvom rade prijať politické rozhodnutia s cieľom
klasifikovať povahu týchto spoločností, určiť povahu trhu, na ktorom pôsobia, a nakoniec hľadať ďalšie
spôsoby regulácie každodennej činnosti týchto spoločností. Navyše ide o organizácie, ktoré sú zvyčajne
oveľa väčšie ako jednotlivé členské štáty EÚ a zamestnávajú armády najlepších právnikov, aby sa vyhli
akémukoľvek druhu regulácie, ktorá by mohla ovplyvniť ich slobodu manévrovania.
Digitálny sektor je zároveň jedným z najinovatívnejších segmentov ekonomiky, kde menšie spoločnosti
pochádzajúce z menších krajín majú takmer rovnakú šancu uspieť, získať kapitál a konkurovať v skutočne
globálnom meradle. Vidíme mnoho príkladov spoločností prichádzajúcich z menších krajín a so skvelým
nápadom, ktoré sa stali mimoriadne úspešnými vo veľmi krátkom časovom období. Tieto príležitosti
by nemala potláčať nadmerná regulácia. Európska únia by preto mala spolu s členskými štátmi nájsť
citlivú rovnováhu medzi potrebou chrániť údaje občanov EÚ, a poskytovaním podporného prostredia
pre digitálne startupy, aby rástli a stali sa úspešnými na globálnom trhu.
Na riešenie týchto výziev autori sformulovali nasledujúce odporúčania. Tento zoznam nie je ani zďaleka
vyčerpávajúci, ale predstavuje malý príspevok do celkovej diskusie o budúcnosti Európskej únie, ako aj
o všeobecnejších problémoch spojených s otázkou nastolenou v predchádzajúcich odsekoch.
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Odporúčania budú zoskupené do dvoch hlavných okruhov:
•

jeden súvisiaci s problémami a výzvami, ktoré vznikli pôsobením veľkých sociálnych médií na
mediálny trh a mediálne spoločnosti – pre sociálne médiá a mediálne spoločnosti;

•

druhý súvisí so stavom jednotného digitálneho trhu v EÚ – pre jednotný digitálny trh.

Odporúčania pre sociálne médiá
a mediálne spoločnosti
Podľa klasického prístupu verejnej politiky je regulácia potrebná vtedy, keď trh nefunguje správne
a v dôsledku toho dochádza k strate efektívnosti. V oblasti sociálnych médií možno vidieť mnohé z týchto
neefektívností, počnúc monopolmi určitých poskytovateľov až po prenikanie súkromných spoločností
do volebnej politiky bez akejkoľvek právomoci alebo zodpovednosti. Okrem toho sa sociálne médiá
v mnohých krajinách skutočne stávajú samotným internetom, odkiaľ ľudia získavajú svoju dennú dávku
informácií, čo vedie k ďalším problémom, pretože neexistujú žiadni strážcovia (gatekeepers), ktorí by
kontrolovali tok nespoľahlivých a neoverených informácií. Tento fenomén bol nedávno označený ako
„fake news“, ale existuje už od staroveku. Hlavný rozdiel však dlho spočíval v tom, že po stáročia bolo
médium, ktoré šírilo falošné správy, nakoniec právne zodpovedné za to, že sa tak stalo. Bolo možné nájsť
niekoho (zvyčajne vydavateľa média) ktorých a) bolo možné kontaktovať a b) dať mu na zodpovednosť
škody, ktoré spôsobil šírením falošných správ. V súčasnosti, najmä u najväčšieho poskytovateľa sociálnych médií, je to nemožné: nemožno sa dostať k žiadnemu pracovníkovi zákazníckeho servisu, ktorý
by aspoň vysvetlil, čo sa stalo a prečo, nehovoriac o otázke zodpovednosti.
V tomto bode musíme zdôrazniť, že základný princíp slobody prejavu a médií, ktorý si ako európski občania veľmi ceníme, je neobmedzený. Každá krajina má zákony regulujúce tlač, vysielanie a online médiá,
aby boli zodpovedné a zabezpečili, že širšej verejnosti sa dostanú len overené informácie. Preto, keď
sa spoločnosti sociálnych médií snažia využiť argument o slobode prejavu, aby sa vyhli regulácii svojich
operácií, poukazujú na už zavedený právny režim, ktorý existuje po stáročia a ktorý má jasné zásady pre
prípady ohovárania, dezinformácií, porušovanie osobnostných práv atď. Najdôležitejším rozdielom, na
ktorý poskytovatelia služieb poukazujú, je však to, že nevytvárajú samotný obsah (čo je pravda, keďže
obsah vytvárajú používatelia), a preto sa poskytovatelia zriekajú akejkoľvek zodpovednosti (podľa EULA,
ktorú aj tak nikto v skutočnosti nečíta). Veríme, že aj sloboda prejavu má svoje hranice: a tou hranicou
je sloboda iných a hranica začína v bode, kde sa porušuje sloboda iných. Ako stručne povedal klasický
citát od sudcu Olivera Wendella Holmesa: Sloboda človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda iného
človeka. Spoločnosti sociálnych médií nebudú mať slobodnú vládu nad našimi online avatarmi bez akejkoľvek zodpovednosti, pretože v stávke je väčšie sociálne dobro. Aby sme situáciu čiastočne napravili,
navrhujeme nasledovné.

1. Zriadenie Európskeho digitálneho ombudsmana (EDO)
Prvým odporúčaním je zriadenie Európskeho digitálneho ombudsmana, ktorý zabezpečuje dohľad nad
operáciami spoločností pôsobiacich v oblasti sociálnych médií na európskom digitálnom jednotnom
trhu. Je to ťažký a naliehavý problém, ktorý treba vyriešiť. Po prvé, takmer všetky veľké spoločnosti
v oblasti sociálnych médií, ktoré definujú náš každodenný život, sú mimoeurópskymi právnickými osobami, a preto sú právne možnosti akejkoľvek európskej kontroly nad nimi veľmi obmedzené. Vzhľadom
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na to podľa stáročnej škandinávskej tradície môže byť potrebná osoba s inštitucionálnou váhou celej
Európskej únie, ktorá by slúžila ako kontaktný bod pre európskych občanov, podniky, rôzne politické
organizácie a organizácie občianskej spoločnosti, ako aj vlády. Tento jednotný bod môže dosiahnuť
úspech jednania s často nedostupnými poskytovateľmi sociálnych médií, ktoré nereagujú na žiadne
sťažnosti podané priemernými používateľmi. Európsky digitálny ombudsman by sa mal zodpovedať tak
Európskej rade, ako aj Európskemu parlamentu.

2. Založenie Európskej online regulačnej agentúry (EORA)
Po zriadení Európskej online regulačnej agentúry okrem ochrany práv ľudí (používateľov) je potrebné
lepšie koordinovať reguláciu aj na európskej úrovni, keďže príslušné spoločnosti sú príliš veľké na to, aby
sa s nimi zaoberal ktorýkoľvek členský štát. Európska online regulačná agentúra bude nasledovať vzor už
existujúcich ENTSO-G a ENTSO-E, čo je životaschopná možnosť zmysluplného a efektívneho koordinačného mechanizmu medzi národnými regulačnými orgánmi a väčšou európskou politickou komunitou.
EORA by mala definovať zoznam digitálnych spoločností pod osobitným dohľadom demokratických
inštitúcií EÚ. Sloboda prejavu je základnou časťou európskych hodnôt. Všetci hráči európskeho trhu
by ho mali rešpektovať, najmä dominantní hráči, no ani oni ho nemôžu porušovať.

3. Jasné a zákonné definovanie postavenia sociálnych médií
ako spoločností
V demokracii sa hovorí, že médiá sú štvrtou zložkou moci. Digitálne médiá sú štvrtou vetvou bezprecedentného rozsahu. Existuje naliehavá potreba jasne a zákonne definovať štatút sociálnych médií ako
spoločností, či už sa považujú za:
a) médiá,
b) tradiční poskytovatelia online služieb,
c) poskytovateľ kritickej infraštruktúry,
d) niečo iné.
Toto bude politické rozhodnutie, ak sa prijme na európskej úrovni. Následne ho prijme Európska rada,
aby malo čo najväčšiu legitimitu. Vo všetkých prípadoch je potrebné zabezpečiť (samozrejme rešpektujúc
obchodné a priemyselné tajomstvá), že aj v prípade spoločností pôsobiacich v oblasti sociálnych médií
existuje maximálna miera transparentnosti a zodpovednosti. Mohol by sa tiež sformulovať osobitný
kódex správania pre spoločnosti typu sociálnych médií – napríklad Európskym digitálnym ombudsmanom – s cieľom opísať najlepšie postupy a niektoré štandardné prevádzkové postupy, ktoré môžu viesť
k spravodlivému zapojeniu používateľov v rámci sociálnych médií.

4. Vybaviť EDO a EORA finančnými a súdnymi nástrojmi
na presadzovanie predpisov
Je potrebné vopred definovať súbor sankcií pre spoločnosti, ktoré nedodržiavajú odporúčania 1 a 2.
Pozícia veľkých sociálnych médií je veľmi silná. Vzhľadom na hlboké prenikanie na trh a de facto ich
úlohu kritickej infraštruktúry ich môžu prinútiť dodržiavať rozhodnutia EDO a EORA iba priebežné
pokuty alebo mimoriadne dane.
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5. Demonopolizovanie reklamného trhu
Lokálne a národné mediálne spoločnosti čelia v posledných rokoch finančnej kríze, keďže Google a Facebook (respektíve presnejšie Alphabet a Meta) sa stali najväčšími hráčmi na reklamných trhoch všetkých
európskych krajín. Predtým boli miestni spotrebitelia schopní udržiavať zdravý ekosystém miestnych
a národných médií, poskytovať zamestnancom redakcií dostatočné príjmy z reklamy a zabezpečiť nezávislosť médií na základe ich príjmu. S príchodom online marketingu, mikro-targetingu a preskupenia
vzorcov klikania však asi 50 percent týchto príjmov končí u najväčších nadnárodných spoločností, ktoré
nepodporujú ekosystém, ktorý po stáročia umožňoval existenciu živej európskej mediálnej scény. Ako
však ukazuje prípad Austrália v. Facebook, aj vláda jedného štátu sa môže postaviť veľkej nadnárodnej
spoločnosti, aby ochránila svoj vlastný mediálny trh. Ak budeme konať spoločne, EÚ by mohla dosiahnuť
oveľa viac na ochranu svojho mediálneho trhu a v dôsledku toho slobodu a výmenu názorov.
Príjmy z tejto dane by sa mohli použiť na zriadenie Fondu žurnalistiky EÚ, ktorý by financoval konkrétne
projekty investigatívnych novinárov zo všetkých členských štátov zaoberajúcich sa zneužívaním moci
vo všetkých troch zložkách moci, a to aj na úrovni EÚ.

Odporúčania pre jednotný digitálny trh
Jedným z hlavných cieľov Európskej únie je rozvoj spoločného trhu, ktorý ponúka voľný pohyb tovaru,
služieb, osôb a kapitálu. Voľný pohyb tovaru je v zásade ustanovený prostredníctvom colnej únie. Digitálny produkt môže byť tovar, služba, umelá inteligencia alebo digitálna mena. To si vyžaduje nové prístupy. Zároveň to vytvára nové príležitosti.
Stratégia jednotného digitálneho trhu EÚ bola predstavená v roku 2015 s cieľom pomôcť európskym
digitálnym spoločnostiam rásť globálne. Úprimne povedané, dokument mal veľmi obmedzený vplyv
na skutočné európske podnikanie. Súčasný digitálny biznis vo veľkej miere ovládajú americké, čínske
a kórejské spoločnosti. Medzi špičkovými spoločnosťami v oblasti informačných technológií (IT) vo svete
nie je ani jedna z Európy (Tab.1).
Mali by sme otvorene priznať, že posledných 20 rokov globálneho rastu ICT/digitálneho podnikania
európske spoločnosti stratili. „Staré“ IT biznisy v oblasti kremíkovej výpočtovej techniky, serverov, úložísk, databáz, mobilných telefónov a sieťovej infraštruktúry a sociálnych platforiem sú pozadu oproti
spoločnostiam mimo Európy. Zároveň sme stále na začiatku digitálnej revolúcie, a to aj napriek veľkým
zmenám, ktoré sme už zažili. Dá sa predpokladať, že najbližších 10 rokov prinesie v digitálnom svete viac
inovácií, ako sme mohli pozorovať posledných 20 rokov (v roku 2002 bol svet bez iPhone, Facebooku,
Netflixu, Tesly, Siri a mnohých ďalších produktov). Čaká nás toho ešte oveľa viac.
S cieľom podporiť proces opätovného získania vedúcej pozície na globálnom digitálnom trhu navrhujeme nasledovné. Jednotný digitálny trh by mal byť nástrojom, ktorý európskym spoločnostiam pomôže
znovu získať vedúce pozície v nasledujúcich 10 rokoch.
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Table 1. Najväčšie IT spoločnosti sveta podľa Global 500 v roku 2020
Poradie

Krajina pôvodu

Názov firmy

Príjem v miliardách eur

1

USA

Apple Inc.

204,6

2

Južná Kórea

Samsung Electronics

189,2

3

USA

Amazon

158,8

4

Taiwan

Hon Hai Precision/Foxconn

138,1

5

USA

Alphabet Inc.

98,9

6

USA

Microsoft

80,4

7

Čína

Huawei

79,7

8

Japonsko

Hitachi

75,5

9

USA

IBM

70,6

10

USA

Dell Technologies

70,3

11

Japonsko

Sony

68,8

12

Japonsko

Panasonic

64,3

13

USA

Intel

56,1

14

Južná Kórea

LG Electronics

48,5

15

Čína

JD.com

48,2

16

USA

HP Inc.

46,4

17

USA

Cisco Systems

42,9

18

Čína

Lenovo Group

40,4

19

USA

Facebook

36,3

20

USA

Honeywell International

36,2

Zdroj: https://fortune.com/global500/
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6. Investujte do ďalších digitálnych technológií
Prvých 20 rokov digitálnej revolúcie je pre spoločnosti z EÚ stratených. Nasledujúcich 10 rokov však
prinesie v digitálnom svete viac zmien ako posledných dvadsať. Znamená to, že EÚ by mala investovať
do nových technológií, ako sú:
•

výpočtová technika ďalšej generácie,

•

integrácia IT s biotechnológiami,

•

automatizácia procesov ďalšej úrovne,

•

aplikovaná umelá inteligencia (AI),

•

nové nástroje pre programovanie,

•

digitálne dvojičky a virtualizácia procesov.

V týchto technológiách zatiaľ nie sú svetoví lídri. Práve tam by sa lídri EÚ mali zamerať a investovať svoje
peniaze, čas a úsilie.
Inštitúcie EÚ a členské krajiny by sa mali stať poprednými zákazníkmi pre nové produkty, nástroje a IT
technológie a služby, nech už boli vytvorené kdekoľvek v Európe. Zároveň musí existovať jasná a rýchla
politika proti monopolu najväčších spoločností. Najmä v oblasti ich akvizičnej politiky. Nebude žiadny
spôsob, ako vybudovať nových európskych jednorožcov budúcich technológií, ak ich v úplne počiatočnej fáze ich vývoja kúpia neeurópske fondy alebo spoločnosti. Stratia svoju európsku charakteristiku
skôr, ako stihnú narásť natoľko, aby obstáli v konkurencii zvonku.

7. Podporovať a rozvíjať voľný a otvorený trh EÚ
pre digitálne a IT služby.
Európska komisia oznámila 6 priorít na roky 2019-24
•	Európska zelená dohoda – cieľom Európy je byť prvým klimaticky neutrálnym kontinentom a stať
sa moderným hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje.
•	Európa pripravená na digitálny vek – Digitálna stratégia EÚ umožní ľuďom využívať novú generáciu technológií.
•	Ekonomika, ktorá pracuje pre ľudí – EÚ musí vytvoriť atraktívnejšie investičné prostredie a rast,
ktorý vytvorí kvalitné pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí a malé podniky.
•	Silnejšia Európa vo svete – EÚ posilní svoj hlas vo svete presadzovaním multilateralizmu a globálneho poriadku založeného na pravidlách.
•	Podpora nášho európskeho spôsobu života – Európa musí chrániť právny štát, ak má hájiť spravodlivosť a základné hodnoty EÚ.
•	Nový tlak na európsku demokraciu – Musíme dať Európanom väčšie slovo a chrániť našu demokraciu pred vonkajšími zásahmi, ako sú dezinformácie a nenávistné online správy.
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Podpora a rozvoj voľného a otvoreného trhu EÚ pre digitálne a IT služby bude mať pozitívny vplyv na
všetkých šesť priorít. Digitálne technológie sú súčasťou všetkých aspektov ľudskej činnosti. V budúcnosti bude ich prítomnosť a úloha ešte väčšia.

8. Transformácia francúzsko-nemecký projekt GAIA-X
na skutočný projekt EÚ
EÚ by mala podporiť pridelenie pevného rozpočtu v každej krajine EÚ na projekt GAIA-X a vytvorenie
projektu, ktorý spája všetky krajiny EÚ. Cieľom projektu GAIA-X je vytvoriť spoločný štandard pre ukladanie a spracovanie údajov na lokálne umiestnených serveroch a v súlade s prísnymi nariadeniami EÚ
o ochrane osobných údajov. Iniciatívu dnes vedie združenie vytvorené 22 francúzskymi a nemeckými
spoločnosťami. Je dobrým nápadom vytvoriť v EÚ spoločný mechanizmus výmeny údajov v súlade so
spoločnými potrebami a európskymi normami ochrany údajov a práva na súkromie.
Bez novej normy EÚ pre údaje zabezpečujúcej transparentnosť, kontrolovateľnosť, prenosnosť a interoperabilitu služieb bude veľmi ťažké zachovať európsku suverenitu. Najmä v časoch, keď sú dáta novou
ropou ekonomiky.
Zároveň je potrebné prehodnotiť anonymitu na internete. Portál Nasza-klasa.pl (slovensky Naša trieda)
bola poľská služba sociálnej siete, ktorú používali absolventi a študenti ešte pred vznikom Facebooku.
Koncept bol veľmi podobný Facebooku s jedným dôležitým rozdielom. Museli ste sa prihlásiť do jednej z konkrétnych tried na konkrétnej škole. Neskôr by ste sa samozrejme mohli pridať do iných tried
a publikovať tam, ale každý by vedel, kto ste a z ktorej školy a triedy prichádzate. Nenávistné prejavy
a falošné správy neboli na tomto portáli nikdy problémom. Služba bohužiaľ neodolala konkurencii Facebooku a 27. júla 2021 bola zatvorená.

9. Zriadiť delegácie EÚ v najväčších IT spoločnostiach
Príjmy poľskej vlády, 8. najväčšie príjmy medzi vládami EÚ, sú len o niečo vyššie ako príjmy Applu.
Príjmy spoločnosti Apple sú ale vyššie ako príjmy vlády Rakúska, Dánska, Fínska, Česka, Portugalska,
Írska, Grécka, Rumunska, Maďarska, Slovenska, Luxemburska, Chorvátska, Bulharska, Slovinska, Litvy,
Lotyšska, Estónska, Cypru a Malty (viď Tabuľky 1 a 2). Zároveň je pre všetky tieto špičkové IT spoločnosti
EÚ popredným trhom. Bez európskych inžinierov a európskych zákazníkov by neboli také významné.
Keďže veľké technologické spoločnosti majú tendenciu byť väčšie ako mnohé členské štáty EÚ, malo
by zmysel mať rovnakú úroveň zastúpenia EÚ aj v týchto organizáciách. Z tohto dôvodu navrhujeme
zriadenie delegácií EÚ v najväčších IT spoločnostiach, ktoré by fungovali podobným spôsobom, ako fungujú delegácie EÚ v tretích krajinách, ako funkčné veľvyslanectvá po celom svete. Tieto jednotky pod
vedením vedúceho delegácie budú podávať správy EDO a zabezpečovať, aby nielen sledovali najnovší
vývoj IT gigantov, ale aby boli zapojení do počiatočných fáz vývoja nových produktov, aby sa venovali
legitímne obavy EÚ a ochranu práv jej občanov.
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Table 2. Príjmy vlád členských štátov Európskej únie
Poradie

Krajina

Príjmy štátneho rozpočtu v miliardách eur

1

Nemecko

1566,9

2

Francúzsko

1210,4

3

Taliansko

786,0

4

Španielsko

465,4

5

Holandsko

351,0

6

Švédsko

236,3

7

Belgicko

229,0

8

Poľsko

217,5

9

Rakúsko

184,9

10

Dánsko

166,4

11

Fínsko

122,5

12

Česko

89,6

13

Portugalsko

87,0

14

Írsko

83,6

15

Grécko

82,2

16

Rumunsko

71,6

17

Maďarsko

59,6

18

Slovensko

36,9

19

Luxembursko

28,0

20

Chorvátsko

23,7

21

Bulharsko

23,2

22

Slovinsko

20,5

23

Litva

17,7

24

Lotyšsko

11,4

25

Estónsko

10,8

26

Cyprus

8,5

27

Malta

4,7

Zdroj: Eurostat in 2021.
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10. Jednoducho pochopiteľná licenčná zmluva pre koncových
používateľov
Dnešné zmluvy EULA (End-user license agreement), ktoré sa objavujú na obrazovke našich počítačov, sú
klasickým prípadom informačnej asymetrie. Bežný používateľ nemá ani najmenšiu predstavu o tom, aké
podmienky platia, keď sa prihlási do služieb nového online poskytovateľa, či už ide o online bankovníctvo,
stávkovanie alebo sociálne siete. Zvyčajne sa dá získať niekoľkostranový hutný právny text o tom, kto s
údajmi nakladá, ako ich možno vymazať atď., pričom tento stav ešte viac komplikujú nariadenia GDPR.
V skutočnosti ale už existuje príklad v inom vysoko komplexnom a technickom sektore, ktorý môže slúžiť ako osvedčený postup aj pre digitálny sektor, ide o sektor liečiv. Pri všetkých liekoch predávaných
na európskom trhu musí existovať takzvaný informačný leták o lieku so štandardizovaným (a ľahko zrozumiteľným) obsahom, ktorý podrobne uvádza súhrn charakteristických vlastností lieku a potrebných
informácií. Minimálne množstvo požadovaných informácií, ako aj formát letáku sú štandardizované
Európskou liekovou agentúrou. Očividne nie každý číta tieto malé papieriky dôkladne, ale každý má
možnosť lepšie vedieť, aké lieky bude užívať, aké môžu byť možné vedľajšie účinky a či môže viesť auto
alebo využívať stroje po tom, čo užili tabletky. Pointou je, že EÚ vyžaduje od farmaceutických spoločností, aby aspoň čiastočne napravili informačnú asymetriu poskytovaním ľahko zrozumiteľných informácií o základných účinkoch lieku, aby sa pacienti aj zdravotnícki pracovníci mohli lepšie informovane
rozhodovať o tom, ktoré lieky majú užívať.
Podobne by sa od poskytovateľov digitálnych služieb mohlo vyžadovať, aby mali licenčné zmluvy EULA
v zjednodušenej, zrozumiteľnej forme, ktorej rozumejú aj koncoví používatelia, organizované podľa
niekoľkých kľúčových otázok, ako je spôsob používania, zdieľania a ochrany údajov, ako ich možno
vymazať, ako sa používajú. služby je možné ukončiť, aké stopy ostanú po ukončení atď. Toto by malo
byť krátke zhrnutie toho, čo pre jednotlivca používanie služby znamená. To by samozrejme neodradilo
ľudí od uverejňovania online, ale aspoň by mali predstavu, čo to znamená pre ich online stopu z dlhodobého hľadiska.

Rozdiely
K dnešnému dňu v oblasti digitalizácie identifikujeme tri hlavné rozdiely medzi krajinami strednej
a východnej Európy (CEE) a západoeurópskymi krajinami (WE). Sú to nasledovné rozdiely:
1.	Počet miestnych veľkých a stredných spoločností so schopnosťou investovať.
2. Miesto v hodnotových a výrobných reťazcoch výroby globálnych produktov je u firiem v strednej
a východnej Európe nižšie ako u podnikov v západnej Európe.
3.	Využívanie digitálnych technológií
Hlavným rozdielom medzi CEE a WE je počet veľkých a stredných spoločností so schopnosťou investovať. Väčšina spoločností zo strednej a východnej Európy je zároveň v hodnotových reťazcoch globálnych produktov nižšie ako spoločnosti zo západnej Európy, ktoré prispievajú k vytvoreniu rovnakých
produktov. Je to spôsobené najmä historickými dôvodmi, ale stále to má veľmi dôležitý vplyv na ekonomiku. Čím vyššie je vaša spoločnosť v tvorbe pridanej hodnoty, tým vyššiu maržu dokážete vytvoriť.
Čím vyššiu maržu vytvoríte, tým vyšší príjem máte. Čím vyšší príjem máte, tým viac môžete investovať.

www.sobieski.org.pl

55

Hlas občianskej spoločnosti v diskusii
Konferencia o budúcnosti Európy

V 90. rokoch nás v krajinách CEE, ktoré boli čerstvo oslobodené od komunizmu, učili, že kapitál nemá
štátnu príslušnosť. Počas finančnej krízy v rokoch 2007-2009 sme sa dozvedeli, že možno kapitál nemal
štátnu príslušnosť, ale vlastníctvo spoločností malo. Francúzske, holandské alebo nemecké spoločnosti
riadia francúzski, holandskí alebo nemeckí manažéri a ich prvoradým zameraním sú, a je prirodzené,
ich vlastné krajiny. Preto v prípade problémov zatvoria továreň ďaleko od svojho sídla a radšej otvoria
výskumné centrum v blízkosti svojho sídla.
Ďalším rozdielom medzi spoločnosťami západnej Európy a CEE je používanie digitálnych technológií. S
výnimkou Internetu vecí, vo všetkých ostatných oblastiach, je využívanie technológií cloud computingu,
analýzy veľkých dát, umelej inteligencie a 3D tlače, v západnej Európe vyššie (Tabuľka 3)

Wykres 19. Využívanie digitálnych technológií v CEE a EÚ
40 %

37%

CEE Average

29%

EU Average

19%

20 %

16%
12%

3%
0%

4%

3D printing

7%

5%

AI

7%

Use of big data
analytics

Internet of things

Use of cloud
computing services

Zdroj: Správa CEP s názvom “ Vydláždenie digitálnej cesty v strednej a východnej Európe”

Tieto rozdiely prispievajú k tomu, že rozdiel v príjmoch medzi CEE a západnou Európou je stále dôležitý.
Existuje veľké riziko odlivu „mozgov“ z chudobnejších do bohatších častí EÚ. Bohužiaľ v prípade digitálneho podnikania sa tieto „mozgy“ presúvajú mimo EÚ do USA. Majitelia spoločností rizikového kapitálu
(Venture Capital) tiež pozývajú podnikateľov zo strednej a východnej Európy, aby založili svoje spoločnosti v USA, pretože nielen že bude pre nich jednoduchšie tieto firmy spravovať, ale americký trh je aj
otvorenejší pre inovácie a nové projekty. Odliv „mozgov“ do USA ovplyvňuje aj krajiny západnej Európy.
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Zhrnutie
V roku 1997 mal jeden z autorov tejto správy na stole talianske PC (Olivetti), francúzsky switch (Alcatel),
americký operačný systém (Microsoft) a poľský antivírusový softvér (mks_vir). O 25 rokov neskôr má
na stole čínske PC a switch a americký OS a antivírus. EÚ stratila prvých 20 rokov digitálnej revolúcie.
Digitálna stratégia pre EÚ potrebuje nový začiatok. Ale namiesto písania nového dokumentu alebo ďalšej viacstranovej politiky musí EÚ INVESTOVAŤ do;
•
•
•
•
•
•

výpočtovej techniky ďalšej generácie
integrácie IT s biotechnológiami
automatizácie procesov ďalšej úrovne
aplikovanej umelej inteligencie (AI)
nových nástrojov pre programovanie
digitálnych dvojičiek a virtualizácie procesov

a ZVRÁTIŤ PROCES, v ktorom digitálne sociálne médiá ničia verejnú diskusiu, podkopávajú demokraciu
a tolerujú šírenie falošných správ a nenávisti.
Európski lídri sa musia prebudiť, pretože, či sa nám to páči alebo nie, budúcnosť bude oveľa digitálnejšia, než si dnes dokážeme predstaviť. Túto budúcnosť vytvoria digitálne spoločnosti. Dnes na zozname
20 najlepších IT spoločností nie je žiadna firma z Európy. Napriek našim ambíciám a slávnej minulosti
bude budúcnosť Európy plánovaná niekde inde, pokiaľ túto situáciu nezmeníme.
Vypuknutie pandémie odhalilo, že Európska únia a jednotlivé krajiny nedokázali vytvoriť podmienky
pre rast digitálnych spoločností, ktoré by boli lídrami technologického ťahu vo svete. Krajiny strednej
a východnej Európy by mali podporovať dvojaký prístup k náprave tohto stavu. Je potrebné pripraviť
dvojaký prístup, ktorý pomôže napraviť súčasné slabé stránky systému, v ktorom dominuje obmedzený
systém veľkých aktérov, a príprava MSP na maximalizáciu svojich potenciál v digitálnej ekonomike.
V rámci prvej oblasti sa hlavné strategické záujmy sústreďujú na rozvoj kritického inštitucionálneho
a právneho prostredia pre rast domácich podnikov so schopnosťou európskych inštitúcií brániť spravodlivý a konkurenčný digitálny trh. Základom nového rámca je definícia digitálnych práv podnikov a jednotlivých spotrebiteľov. Aby to Európska únia dosiahla, musí sa vysporiadať s informačnou asymetriou,
ako aj vytvoriť špecifické inštitúcie, ktoré bojujú proti existujúcim silným monopolom.
Pokiaľ ide o konkrétne odporúčania, prvé dve, zriadenie Európskeho digitálneho ombudsmana a online
regulačnej agentúry, majú za cieľ vytvoriť štruktúru dohľadu nad európskym digitálnym trhom. Hoci je
potrebné odstrániť vnútorné bariéry medzi rôznymi krajinami, je potrebné zároveň pripraviť nastavenie európskeho právneho a politického rámca. Tento rámec musí prijať obozretný prístup, keď umožní
účastníkom trhu súťažiť na voľnom a spravodlivom digitálnom trhu.
Tretie odporúčanie sa zameriava na potrebu definovať skutočné postavenie a pozíciu sociálnych médií.
Tie sa objavili ako relatívne nedávny fenomén, ktorý vstúpil do oblasti typicky reprezentovanej vydavateľstvami. Takéto inštitúcie majú zvyčajne úplnú kontrolu a zodpovednosť za obsah zverejnený v rámci
platformy.
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Sociálne siete tento prístup prelomili. Za tento posun boli zodpovedné dva faktory. Obchodný model
sociálnych médií umožňoval jednotlivcom slobodne prispievať a vytvárať obsah. Druhý faktor súvisí
s masívnym členstvom na týchto platformách, pretože to vedie k značnému množstvu obsahu, ktorý
je potrebné skontrolovať.
Posledným návrhom v tejto oblasti je demonopolizácia postavenia sociálnych médií, ktoré profitujú zo
súčasných reklamných prúdov. Miestne a celoštátne médiá čelia finančným ťažkostiam, ktoré by sa dali
zmierniť, ak by sme vyvážili podmienky medzi veľkými a malými aktérmi na reklamnom trhu. Lídri Alphabet a Meta v súčasnosti diktujú pravidlá reklamnej praxe v európskych krajinách.
Druhý súbor návrhov sa zameriava na formovanie jednotného digitálneho trhu. Táto oblasť sa zameriava na aspekty infraštruktúry, ktoré by pomohli rozvíjať a dobudovať kapacity väčšiny aktérov na
digitálnom trhu. Na začatie procesu je prvou časťou investovanie do celkovej digitálnej infraštruktúry
a všeobecného adoptovania digitálnych technológií.
V mnohých oblastiach technológie zatiaľ neexistujú svetoví lídri. Práve sem by mala EÚ investovať svoje
peniaze, čas a úsilie. Európska únia má veľmi dobrú šancu presadiť sa ako globálny líder a mocnosť, ktorá
dokáže diktovať tempo a smer inovácií. Bez kvalitnej infraštruktúry v celej EÚ budú akékoľvek pokusy
o digitálnu transformáciu v prospech všetkých jej členov zaostávať za potenciálom.
Až po týchto investíciách sa Európska únia môže zamerať na podporu voľného a otvoreného trhu digitálnych a IT služieb. V rámci toho by Európska únia mala vytvoriť atraktívnejšie investičné prostredie
a rast, ktorý vytvorí kvalitné pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí a malé podniky. Tento prístup by
mohol posilniť súčasné záväzky vytvoriť podnikateľské prostredie vhodné pre MSP.
EÚ by sa mala pozrieť aj na úspešné projekty jednotlivých krajín alebo naprieč regiónmi a dostať ich
na európsku úroveň. Na základe príkladu projektu GAIA-X by Európska únia mala identifikovať ďalšie
projekty, ktoré majú potenciál pomôcť európskym MSP, aby sa opäť stali globálnymi lídrami. Pomôže
zlepšenie podnikateľského prostredia pre MSP a podpora zdieľania know-how a praktických partnerstiev medzi európskymi podnikmi a inštitúciami. Príklad ukladania a spracovania údajov na miestnych
serveroch, ktoré majú byť v súlade s normami EÚ o ochrane údajov, je dobrým začiatkom.
Delegácie EÚ v rámci najväčších IT spoločností by mohli pomôcť pri riešení nerovnováhy síl voči menším členským štátom EÚ. Príjmy, povedzme, Apple sú z hľadiska tržieb väčšie ako príjmy veľkej väčšiny
krajín EÚ. Tieto IT spoločnosti sú zároveň závislé od prijímania kvalifikovanej pracovnej sily, na prípravu
ktorej EÚ a členské štáty vynakladajú obrovské sumy peňazí. Bez európskych inžinierov a európskych
zákazníkov by tieto spoločnosti mali oveľa nižšie kapacity a príjmy.
Posledným z aspektov odporúčaných v tomto dokumente je priblížiť právne aspekty nielen tvorcom
politiky EÚ, ale aj používateľom, ktorí potrebujú porozumieť špecifickým aspektom licenčných zmlúv.
Informačná asymetria vytvára apatiu alebo dokonca nedôveru k digitalizácii, ktorá môže brzdiť potenciál digitalizácie.
Keďže bežný používateľ často nemá predstavu o konkrétnych podmienkach pri vstupe do konkrétneho
portálu služieb, je potrebné prehodnotiť obsah a štruktúru zmlúv. Používatelia v súčasnosti môžu získať
len obsiahly a hutný právny text o tom, kto s údajmi nakladá, či ako ich možno vymazať, pričom požiadavky ešte viac komplikujú nariadenia GDPR, ktoré vytvorili ďalšie pravidlá pre MSP.
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V. Zhrnutie
Každoročná diskusia s názvom Konferencia o budúcnosti Európy má za cieľ zhrnúť celoeurópsku diskusiu
o kľúčových témach pre Európu. Jej výsledky a závery budú s najväčšou pravdepodobnosťou oznámené
na Deň Európy, 9. mája. Táto správa predstavuje hlas občanov krajín Vyšehradskej štvorky a ich potreby.
Dokument má strategický a geopolitický význam – môžu ho využiť politici z krajín V4 pri formulovaní
pozície EÚ k politickému systému EÚ, energetickej politike, digitalizácii a zároveň môže byť zdrojom
informácií pre občanov o výzvach, ktorým čelí Európa v procese integrácie. Vyšehradská skupina predložila odporúčania v oblastiach kľúčových pre budúcnosť Európskej únie.
Podľa odborníkov sa inštitucionálna budúcnosť Európskej únie nebude uberať smerom k ďalšej centralizácii. Silná Európska únia je taká, v ktorej občania západnej, strednej a východnej Európy majú silný
pocit spolupatričnosti k spoločenstvu. Odborníci sa vyslovili za subsidiárnu integráciu, teda takú, v ktorej
inštitúcie EÚ podporujú slabšie štáty a národné demokratické spoločenstvá pri riešení ich problémov.
Integrácia by mala byť tiež flexibilnejšia, prispôsobená potrebám obyvateľov jednotlivých krajín a tempu
ich ekonomického rozvoja. O tempe ďalšej integrácie by mali v súlade s demokratickými postupmi rozhodovať obyvatelia jednotlivých krajín. Ak si to želajú, môžu integráciu nielen rozšíriť, ale sa aj rozhodnúť
pozastaviť ju v tých oblastiach, ktoré si podľa nich nevyžadujú presun ďalších právomocí na inštitúcie
EÚ. Inštitúcie EÚ by sa mali sústrediť na integráciu štátov a posilnenie spolupráce, a nie na vnucovanie
zjednotenia – najmä v otázkach ideí a hodnôt, ktoré môžu byť regulované miestnymi demokratickými
komunitami v súlade s ich kultúrnymi a ústavnými tradíciami.
Na úrovni strednej a východnej Európy je obzvlášť dôležité vytvoriť spoločný názor a jednotu v strategických otázkach regiónu, ako je energetická bezpečnosť Vyšehradskej štvorky. Treba si uvedomiť, že
väčšina energie vo Vyšehradskej štvorke pochádza z neobnoviteľných zdrojov energie. Stratégie a programy EÚ prijaté na nadnárodnej úrovni mali túto situáciu zmeniť. Až do vypuknutia vojny na Ukrajine to
bol práve plyn, ktorý mal byť zdrojom „zelenej transformácie“. Vypuknutie vojny na Ukrajine však zmenilo geopolitické usporiadanie. Ukázalo sa, že energetická politika inštitúcií EÚ vo veľkej miere podporuje Rusko. Vyšehradská štvorka by sa mala osamostatniť od externých dodávok a osamostatniť sa vo
výrobe energie. Diverzifikované dodávky energie sú v národnom záujme krajín Vyšehradskej štvorky.
Otázka nezávislosti Európskej únie od štátu agresora by mala byť pre členské štáty prioritou, avšak
kroky s ňou súvisiace by mali zohľadňovať možnosti národných ekonomík – pracovné miesta, práva
pracovníkov, ochranu spotrebiteľov pred náhlym zvýšením cien. Je dôležité nezavádzať zmeny náhle,
najmä v mene národných záujmov iných krajín. Zaradenie jadrovej energie do taxonómie EÚ je v súlade
so záujmami Vyšehradskej skupiny a pomôže jej diverzifikovať zdroje energie v súlade so stratégiami
EÚ na dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva.
Digitálna politika EÚ by mala byť regulovaná na európskej úrovni prostredníctvom prijatia príslušných
nariadení a smerníc. Okrem zriadenia nových úradov na ochranu užívateľov internetu by sa mala upraviť
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legislatíva, aby bola dostupnejšia a zrozumiteľnejšia pre bežného užívateľa (kratšie doložky, nariadenia).
Dôležité je, aby Európska únia vytvárala atraktívnejšie investičné prostredie pre ekonomický rast, vďaka
čomu vytvorí nové pracovné miesta najmä pre mladých ľudí a malé podniky. Do digitálneho rozvoja
členských štátov sú potrebné veľké investície, aby mali k dispozícii aj technologické riešenia najvyššej
úrovne, ktoré budú využívať krajiny na celom svete. Cieľom by malo byť zníženie dominancie amerických spoločností na tomto trhu. Online médiá by podľa odborníkov mali podliehať oveľa väčšej kontrole,
už len kvôli starostlivosti o kvalitu informácií a zvyšovaní bezpečnosti využívania používateľskej siete.
Hlavným cieľom projektov financovaných z Vyšehradského fondu je posilnenie spolupráce medzi občanmi
krajín Vyšehradskej štvorky – čo sa vďaka tomuto projektu podarilo. Subjekty, ktoré predtým nemali
možnosť vzájomne spolupracovať, dostali možnosť zúčastniť sa spoločného projektu a spoločných
konzultácií o strategických politikách Európskej únie, čo malo pozitívny vplyv na výmenu myšlienok
a budovanie spoločného hlasu regiónu v medzinárodnej diskusii. Zdôraznenie potreby angažovať silné
intelektuálne centrá krajín V4 k európskym záležitostiam posilnilo ich postavenie na medzinárodnej
scéne a navrhované riešenia – dúfame, že sa stanú východiskom pre diskusiu o budúcnosti Európy.
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VI. O autoroch (podľa abecedy)
Angelika Gieraś
(angelika.gieras@sobieski.org.pl)
Vyštudovala Fakultu politických vied a medzinárodných štúdií Varšavskej univerzity (s vyznamenaním).
Spolupracovala s Európskym parlamentom, Európskou komisiou a bola Kariérnou veľvyslankyňou EÚ
pre Európsky úrad pre výber pracovníkov. Od roku 2019 spolupracuje s Inštitútom Sobieski, kde sa
podieľa na koordinácii národných a medzinárodných projektov. Prednáša na Varšavskej univerzite,
Štátnej škole verejnej správy, a Vysokej škole financií a informatiky v Lodži. Vedie workshopy pre poľskú
verejnú správu o priebehu náborového procesu pre prácu v inštitúciách EÚ, expertka Národnej školy
verejnej správy pre vyslaných národných expertov v EÚ. Výskumná práca je verejnou službou pre inštitúcie Európskej únie.

Tomasz Grzegorz Grosse
(tomasz.grosse@sobieski.org.pl)
Je sociológ, politológ a historik, ktorý sa špecializuje na analýzu politík EÚ a členských štátov, verejný
manažment, geo-ekonómiu, europeizáciu a teoretické úvahy o európskej integrácii. Absolvoval rôzne
štipendiá, napr. na Oxfordskej univerzite, Yaleovej univerzite a Inštitúte sociálnych vied Maxa Plancka
v Kolíne nad Rýnom.

György Ilyash
(gyorgy.ilyash@ifat.hu)
Vyštudoval Univerzitu Eötvösa Loránda, v súčasnosti je analytikom zahraničnej politiky so špeciálnymi znalosťami v ruských záležitostiach. György Ilyash je odborníkom na ruskú históriu, politiku
a strategické myslenie. Venuje sa politickým procesom v postsovietskom priestore; skúma transformáciu ruskej zahraničnej politiky a rozvoj arktického regiónu Ruska, stratégie Ruska v Arktíde atď.
Dobré skúsenosti v metodológii výskumu, zastával vedúce pozície v rôznych výskumných projektoch.
Zameranie výskumu/oblasti odbornosti: vzťahy medzi Ruskom a Čínou, vzťahy medzi EÚ a Ruskom,
Východné partnerstvo a hospodárske vzťahy. Zaujíma sa o geopolitickú prognostiku a Tech-IR (technológie a medzinárodné vzťahy).

www.sobieski.org.pl

61

Hlas občianskej spoločnosti v diskusii
Konferencia o budúcnosti Európy

Rafał Libera
(rafal.libera@sobieski.org.pl)
Má dlhoročné skúsenosti v oblasti projektového financovania, ktoré získal pri práci na štruktúrovaní
a financovaní komplexných projektov v Afrike, Ázii a Európe. V súčasnosti je manažérom v skupine spoločností poskytujúcich služby a technológie korporáciám v ropnom a plynárenskom priemysle a prevádzkovateľom veterných fariem na mori.
Spoluzakladateľ a predseda správnej rady nadácie Transatlantic Future Leaders Forum Foundation,
ktorá pracuje na rozvoji transatlantických vzťahov a vedie jedinečný program stáží v Kongrese USA
a v Britskej Dolnej snemovni pre poľských študentov. Okrem toho je predsedom predstavenstva Poľského mestského klubu, združenia, ktoré združuje a organizuje pravidelné stretnutia poľských profesionálov a podnikateľov pôsobiacich v Londýne. 13 rokov žije v zahraničí (Veľká Británia, Francúzsko).
Vyštudoval University College London. Odborom štúdia je právnik

Roman Máca
(maca@politicsandsociety.cz)
Roman Máca pôsobí ako analytik v Inštitúte pre politiku a spoločnosť (IPS) – politickom think tanku prepojenom s Českou politickou stranou ANO. Venuje sa témam ako informačná bezpečnosť, hybridné
hrozby, dezinformácie a radikalizácia. Pred nástupom do IPS pracoval ako analytik think-tanku Európske
hodnoty a ako projektový manažér českého Národného centra bezpečnejšieho internetu.
Roman vyštudoval medzinárodné rozvojové štúdiá na Vedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci
a regionálnu a politickú geografiu na Vedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Bartłomiej Michałowski
(bartlomiej.michalowski@sobieski.org.pl)
Na trhu ICT pôsobí už viac ako 20 rokov. Zaoberá sa ICT riešeniami pre štátnu správu, samosprávu,
telekomunikačné, vojenské a výrobné spoločnosti. Pracoval pre Orange, CISCO, Hewlett-Packard, Statoil
a Varšavskú burzu. Bol tiež generálnym riaditeľom spoločnosti OBRUM, ktorá vyrába mobilné mosty,
ženijné tanky a digitálne produkty pre vojenské výcvikové a simulátorové centrá a generálnym riaditeľom dvoch startupov v oblasti robotiky a distribuovanej energie.
Autor správ: „Internet vecí a umelá inteligencia v Poľsku“, „(Skutočne) digitálne Poľsko“ a „Priemysel 4.0“.
Odborník inštitútu Sobieski od roku 2006, člen predstavenstva od mája 2019. Autor dvoch kníh o Poľsku a publikácie o rôznych volebných systémoch v Poľsku a Spojenom kráľovstve.
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Martin Reguli
(martin.reguli@hayek.sk)
Martin Reguli je senior analytik Nadácie F. A. Hayeka, popredného liberálneho think-tanku, ktorý sa
zameriava predovšetkým na oblasti ekonomiky, sociálnej politiky a zahraničných vecí na úrovni Slovenskej republiky a Európskej únie. Je aktívny v konzultáciách o vzdelávacej politike ako aj o postupe
digitalizácie v regióne V4. Pomáhal organizovať viaceré projekty a konferencie, na ktorých sa stretávali
rôzni aktéri z oblasti obchodu, akademickej obce a verejného sektora.
Martin Reguli má priame skúsenosti s prácou v zákonodarnej komore a s výskumnými projektmi v oblasti
zahraničnej politiky. Pravidelne vystupuje v médiách a ponúka komentáre ku kľúčovým oblastiam verejnej politiky.

Šárka Shoup
(shoup@politicsandsociety.cz)
Šárka Shoup je riaditeľkou Inštitútu pre politiku a spoločnosť. Pokrýva transatlantické, ekonomické
a migračné problémy. Jej doktorandský výskum sa týkal problematiky migrácie, ktorého výsledky boli
publikované na Web of Science. Pred nástupom do Inštitútu pre politiku a spoločnosť pracovala Šárka
ako projektová manažérka na analýze potenciálnych obchodných vzťahov medzi Latinskou Amerikou
a Vyšehradskou skupinou. Šárka sa zúčastnila stáží na Cypre, Korfu, Malte a v Bruseli. Okrem toho študovala na Univerzite Juaréz del Estado de Durango (Mexiko) a IDRAC (Francúzsko).
Je držiteľkou doktorandského (Ph.D.), inžinierskeho (Ing.) a magisterského (MBA) titulu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Je držiteľkou magisterského titulu (MA) na Université Jean Moulin Lyon 3. V roku 2020 bola
Šárka zvolená za členku predstavenstva Európskeho liberálneho fóra, think tanku strany ALDE.

Péter Stepper
(peter.stepper@ifat.hu)
Magisterský titul v odbore medzinárodné vzťahy získal na Korvínovej univerzite v Budapešti. Od
roku 2013 pôsobil ako vedúci redakcie Security Policy Review, potom v rokoch 2014 a 2016 ako lektor ELTE
TÁTK. V rokoch 2016 až 2018 pôsobil aj ako lektor pre International Business School. V roku 2018 obhájil
dizertačnú prácu na Multidisciplinárnej doktorandskej škole Univerzity Covinus o nútenej migrácii ako
bezpečnostných výzvach vo Vyšehradskom regióne. V rokoch 2016 až 2021 bol výskumným pracovníkom v Antall József Knowledge Centre. Od roku 2019 je docentom na Katedre medzinárodných bezpečnostných štúdií na Národnej univerzite verejnej služby. Od augusta 2021 je programovým manažérom
a vedúcim výskumným pracovníkom Inštitútu pre zahraničné veci a obchod. Jeho výskumnou oblasťou
je vyšehradská spolupráca, bezpečnostná politika, transatlantické vzťahy a NATO.
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Márton Ugrósdy
(marton.ugrosdy@ifat.hu)
Je riaditeľom Inštitútu pre zahraničné veci a obchod v Budapešti v Maďarsku. Jeho výskumné záujmy
pokrývajú transatlantické otázky, energetickú bezpečnosť a zahraničnú politiku USA v strednej a východnej Európe. Do IFAT nastúpil v roku 2015 ako výskumný pracovník na čiastočný úväzok. Pred nástupom
do IFAT pracoval Márton ako šéfredaktor Kitekintő.hu, v tom čase jediného online spravodajského portálu v Maďarsku, ktorý sa sedem rokov zaoberal výlučne medzinárodnými vzťahmi. Márton je absolventom politológie na Univerzite Eötvösa Loránda v Budapešti, kde počas štúdia dvakrát získal aj prestížne
štipendium za akademickú excelentnosť. Doktorát získal na doktorandskej fakulte politológie a medzinárodných vzťahov na Korvínovej univerzite v Budapešti, kde pôsobí aj ako lektor na čiastočný úväzok.
Je absolventom Hungary-American Enterprise Scholarship Fund, čo mu umožnilo získať pracovné skúsenosti v Centre pre strategické a medzinárodné štúdiá vo Washingtone, DC.
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VII. About the partners of the Report

Inštitút pre zahraničné veci a obchod (Külügyi és Külgazdasági Intézet)
Jedno z hlavných intelektuálnych a vedeckých centier v Maďarsku. Uznávaná mimovládna organizácia
zaoberajúca sa výskumom, analýzami a tvorbou správ a odborných posudkov. Posilňuje občiansku spoločnosť prostredníctvom rôznych aktivít, najmä prostredníctvom pravidelne organizovaných projektov
a konferencií zameraných na hodnoty ako občianska spoločnosť, demokracia, právny štát a regionálna
a európska integrácia. Pozoruhodné skúsenosti expertov nášho partnera boli ďalším faktorom, ktorý
nás priviedol k výberu Inštitútu pre zahraničné veci a obchod. Dúfame, že odbornosť nášho partnera
posilní vecné aspekty nášho projektu a umožní lepšiu analýzu mnohých problémov súvisiacich s občianskou spoločnosťou v Európskej únii a regióne V4.

Inštitút pre politiku a spoločnosť (Institut pro politiku a společnost)
Poslaním inštitútu je kultivácia českej politickej a verejnej sféry prostredníctvom odbornej a otvorenej diskusie. Naším cieľom je vytvoriť živú platformu, ktorá definuje problémy, analyzuje ich a ponúka
recepty na ich riešenie formou spolupráce s odborníkmi, politikmi, medzinárodnými konferenciami,
seminármi, verejnými diskusiami a politicko-sociálnymi analýzami dostupnými celej českej spoločnosti.
Veríme, že otvorená diskusia s odborníkmi a rozpoznanie príčin problémov je nevyhnutným predpokladom úspešného riešenia politických a sociálnych problémov dnešnej spoločnosti.

Nadácia F. A. Hayeka Bratislava
Nadácia F. A. Hayeka je nezávislá a nepolitická nezisková organizácia založená v roku 1991 skupinou
liberálne orientovaných slovenských ekonómov. Hlavným poslaním Nadácie F. A. Hayeka je založiť na
Slovensku tradíciu trhovo orientovaného myslenia – prístup, ktorý v našom regióne pred 90. rokmi
neexistoval. Z tejto klasickej liberálnej tradície má za cieľ: ponúkať praktické reformné návrhy trhových
riešení ekonomických a sociálnych problémov; v reformnom procese rozširovať na Slovensku myšlienky
klasického liberalizmu, poskytovať platformu na výmenu názorov odborníkov a širšej verejnosti a rozvíjať liberálne hodnoty.
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Sobieskeho inštitút (Instytut Sobieskiego)
Sobieski Institute je popredný poľský think-tank založený v roku 2005. Navrhujeme riešenia, ktoré Poľsku
umožnia stať sa silným a efektívnym štátom, ktorý zaručuje ekonomickú slobodu a zabezpečuje rovnováhu medzi slobodou a občianskou zodpovednosťou. Veríme v silné, efektívne, nezávislé a ambiciózne
Poľsko. Poľsko, v ktorom existuje rovnováha medzi slobodou a občianskou zodpovednosťou. Zmena
stavu je nikdy nekončiaci proces. Preto nielen poukazujeme na nedokonalosti a výzvy, ale ponúkame
riešenia. Zároveň dbáme na to, aby boli ľahko dostupné a cenovo dostupné, pretože o podobe štátu
by mal rozhodovať každý, nielen privilegovaní. Pretože zmena začína u každého z nás.
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