
*AKÝ JE STAV 
EURÓPSKEJ ÚNIE? 
Predsedníčka Európskej komisie 
Ursula von der Leyen predniesla 
pred poslancami Európskeho par-
lamentu každoročný prejav o stave 
Európskej únie. Je to už druhý pre-
jav o stave EÚ odkedy je v úrade. 
Predsedníčka Európskej komisie 
zastáva svoju funkciu od 1. decem-
bra 2019. 

Zhodnotila, že pri spätnom pohľade 
na tento rok, vo všetkom čo 
robíme, vidí silnú dušu. Ocenila naj-
mä zaočkovanosť. Ursula von der  
Leyen: „Viac než 70 percent do- 
spelých ľudí v EÚ je plne zaočkova- 
ných. Boli sme jediní, ktorí sa 
podelili o polovicu našich vyro- 

bených vakcín so zvyškom 
sveta. Európanom sme do-
dali viac než 700 miliónov 
dávok a do viac ako 130 
ďalších krajín sme takisto 
dodali viac než 700 mi-
liónov dávok. Sme jedi- 
ný región na svete, ktorý 
také niečo dokázal.“
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Ako príklad súdržnej Európskej únie uviedla digitálne preuka-
zy EÚ. Vo svojom prejave ocenila, že ako EÚ sme ukázali, že 
keď konáme spoločne, dokážeme konať rýchlo. „V súčasnosti 
bolo v celej Európe vytvorených viac než 400 miliónov preu-
kazov. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 42 krajín na 4 kontinen-
toch.“, uviedla vo svojom prejave Ursula von der Leyen.

Vo svojom prejave sa nevenovala len pandémii a boju proti 
nej, ale vo svojom hodnotení ponúkla aj priaznivé ekono-
mické vyhliadky, no spomenula aj zmenu klímu spôsobu-
júcu napríklad mohutné požiare alebo záplavy. EÚ podľa nej 
plánuje vyčleniť ďalšie štyri miliardy eur na boj s klimatickými 
zmenami. „Keďže zmenu klímy spôsobuje človek, môžeme  
s tým niečo urobiť,“ poznamenala.

Na záver svojho prejavu uviedla, že nech už je akákoľvek ne-
dokonalá, naša Únia je zároveň krásne jedinečná a jedinečne 
krásna. 
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AK CHCETE ZRUŠIŤ ZASIELANIE TOHTO NEWSLETTERA, KLIKNITE TU. 
TÝMTO KROKOM BUDE VAŠA E-MAILOVÁ ADRESA ODSTRÁNENÁ Z NAŠEJ DATABÁZY 
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ZÁKLADNÉ SPOLOČNÉ ZOBRAZENIE LOGOTYPOV

B A S I C  J O I N T  D I S P L A Y  O F  L O G O T Y P E S

dvoch logoypov a ich vzájomné pomery.

KONŠTRUKCIA SPOLOČNÉHO ZOBRAZENIA LOGOTYPOV
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VEDELI STE, ŽE...? 
...Európska komisia každoročne vyhodnocuje aktivity v oblasti 
boja proti podvodom zo strany EÚ a jej členských štátov?   

Dňa 20. septembra 2021 prijala Európska komisia už 32. výročnú 
správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti 
podvodom za rok 2020 (PIF správa). V správe sú podrobne uvedené 

opatrenia prijaté na európskej a národnej úrovni v oblasti boja proti podvodom, ktoré majú vplyv 
na rozpočet EÚ. Správa je založená na informáciách poskytnutých členskými štátmi v súlade  
s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vrátane údajov o zistených nezrovnalostiach 
a podvodoch. Analýza týchto informácií umožňuje posúdiť, ktoré oblasti sú najviac ohrozené,  
a tak lepšie zacieliť opatrenia na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni.

Podľa PIF správy finančný vplyv odhalených podvodov na rozpočet EÚ v roku 2020 naďalej 
klesal.  1 056 podvodných nezrovnalostí nahlásených v roku 2020 malo celkový finančný dosah 
371 miliónov EUR, čo je o 20% menej ako v roku 2019, pokračujúc tak v trende neustáleho 
znižovania za posledných päť rokov. Počet nepodvodných nezrovnalostí zostal stabilný, ale 
podľa správy ich hodnota klesla o 6%.

EÚ a členské štáty sú spoluzodpovedné za ochranu finančných záujmov EÚ a boj proti podvodom. 
Orgány členských štátov spravujú približne tri štvrtiny výdavkov EÚ a zbierajú tradičné vlastné 
zdroje EÚ. Komisia dohliada na obe tieto oblasti, stanovuje normy a overuje súlad.

PIF správu za rok 2020 nájdete na stránke OLAF-u.
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