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Aktivity ED Lučenec
Diskusie “EÚ a my”
v Rimavskej Sobote
a Veľkom Krtíši
Informačné centrum Europe
Direct zorganizovalo v rámci svojho podujatia “EÚ a my” dve diskusie do študentmi stredných škôl
a to 12.11.2018 v Rimavskej Sobote a 19.11.2018 Veľkom Krtíši.
Študenti Gymnázia Ivana Kraska
v Rimavskej Sobote a Gymnázia
A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši sa mali možnosť dozvedieť viac
aktuálnom dianí v EÚ, stratégiách
EÚ, téme migrácie v EÚ a tiež o
téme volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019.
Študenti boli na diskusii aktívni,
vyjadrili svoj názor a na ich zvedavé otázky zodpovedali prezentujúci z Kancelárie Európskeho
parlamentu na Slovensku. Na záver každej diskusie prebiehal kvíz
o všeobecných znalostiach EÚ a
na aktívnych študentov čakali odmeny, ktoré poskytlo Informačné
centrum Europe Direct a Kancelária Európskeho parlamentu na
Slovensku.
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Novinky z EÚ
Euro nestráca popularitu, eurodrobné
by väčšina Slovákov zrušila
Zverejnený bol už v poradí sedemnásty prieskum na tému obľúbenosti
spoločnej meny Euro medzi občanmi krajín eurozóny.
Výsledky prieskumu ukazujú, že podpora Eura medzi občanmi eurozóny je najvyššia už v poradí druhý rok za sebou. Až 74% opýtaných z
krajín eurozóny súhlasí s tvrdením, že Euro je pre EÚ ako celok dobrá
vec. Na Slovensku tento názor zdieľa 79% respondentov. Až 69% slovenských respondentov si myslí, že Euro je dobré pre ich krajinu, teda
pre Slovensko.
27% opýtaných občanov eurozóny a rovnako aj slovenských respondentov, sa v prieskume vyjadrilo, že vďaka Euru sa cítia byť viac Európanmi, ako predtým než ich krajina zaviedla spoločnú menu. Viac ako
dve tretiny (69%) opýtaných sa vyjadrilo, že medzi krajinami Eurozóny
by mala byť väčšia koordinácia hospodárskych politík. Na Slovensku má
tento názor 53% opýtaných.
Súčasťou prieskumu bola aj otázka týkajúca sa zrušenia 1 a 2 centových mincí. Celkovo sa v prospech zrušenia týchto mincí vyslovilo 64%
opýtaných v eurozóne. Zo slovenských respondentov by tieto „drobné“
mince zrušilo až 73% opýtaných.
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Jesenný balík európskeho semestra:
ako udržať rast a
rozšíriť jeho prínos
na celú spoločnosť
Európska komisia predstavila
21.11.2018 hospodárske a sociálne priority EÚ na nasledujúci rok,
vydala stanoviská k návrhom rozpočtových plánov na rok 2019 a v
prípade Talianska potvrdila, že je
v mimoriadne závažnom nesúlade
s Paktom stability a rastu. Grécko
sa po prvýkrát zapojilo do európskeho semestra.
V prípade Slovenska, ktoré je v
skupine spolu s Estónskom a Lotyšskom, Komisia dospela k záveru, že návrh rozpočtového plánu
je vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2019.
Tieto krajiny predložili plány,
ktoré by mohli viesť k určitej odchýlke od ich strednodobého rozpočtového cieľa alebo od postupu
úprav smerom k tomuto cieľu.
Európsky semester 2019 sa začína v období ustáleného, aj keď
menej dynamického rastu a vysokej neistoty. Od roku 2014, keď
nastúpila Komisia pod vedením
J.C. Junckera, sa veľa dosiahlo,
ale sú potrebné ďalšie opatrenia.
Na európskej úrovni to znamená
prijatie rozhodnutí ohľadom dokončenia Hospodárskej a menovej únie. Na národnej úrovni, je
potrebné využiť dobré ekonomické časy na vytváranie fiškálnych
vankúšov a znižovanie dlhu ako aj
podporiť investície a štrukturálne
reformy na zvýšenie produktivity
a rastového potenciálu.
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Pohľad na zdravie v Európe: Prevencia
a ochrana pre dlhší a zdravší život

Európska komisia a organizácia
OECD spoločne uverejnili správu
„Stručný pohľad na zdravie: Európa 2018“, prezentujúcu analýzy
zdravotného stavu občanov EÚ
a výkonnosti zdravotníctva v 28
členských štátoch, 5 kandidátskych krajinách a 3 krajinách krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).
Cieľom je pomôcť členským
štátom reagovať na výzvy a podporiť ich snahu na získavanie poznatkov.
Správa je prvým krokom v
dvojročnom cykle, ďalej bude
v roku 2019 nasledovať vypracovanie zdravotných profilov
všetkých členských krajín EÚ, z
ktorých vyplynú osobitné charakteristiky a posledným je séria
diskusií v jednotlivých štátoch.
Priemerná dĺžka života v krajinách EÚ stabilne rastie, ale od
roku 2011 sa značne spomalila. Veľké rozdiely v priemernej
dĺžke života pretrvávajú nielen
medzi pohlaviami, ale aj v rámci
sociálno-ekonomického postavenia.
Na Slovensku bola v roku 2016
predpokladaná dĺžka života 77

rokov, pričom európsky priemer
je 81 rokov. Veľké rozdiely v priemernej dĺžke života pretrvávajú
nielen medzi pohlaviami, ale aj
v rámci sociálno-ekonomického
postavenia. Na Slovensku môže
30 ročný muž s vysokou úrovňou vzdelania očakávať, že bude
žiť o 15 rokov viac, v porovnaní s
tým, keby dosiahol len nízku úroveň vzdelania. 30 ročná vzdelaná
žena môže očakávať dlhší život o
7 rokov, v porovnaní so ženou s
nízkou úrovňou vzdelania. Najčastejšou príčinou úmrtia sú na
Slovensku sú ochorenia obehového systému a rakovina.
Ďalšie zistenia z dnešnej správy,
ktorá varuje aj pred rizikovými faktormi, ako fajčenie, alkohol, obezita a vyžaduje univerzálny prístup k
zdravotnej starostlivosti a posilnenie zdravotného systému:
• Výsledky z viacerých krajín ukazujú, že 20% výdavkov na zdravotníctvo by mohlo byť rozdelených lepšie.
• V roku 2015 zomrelo v dôsledku
duševných chorôb viac ako 84
000 ľudí. Celkové výdavky na boj
proti nim sa odhadujú na 600 miliárd eur ročne. Duševné choroby
nemajú len sociálny, ale aj ekonomický dopad.
• Skoro 40% mladých zažilo v
predchádzajúcom mesiaci najmenej jednu udalosť s nadpriemernou konzumáciou alkoholu (tzv.
binge drinking). Napriek tomu, že
celková spotreba alkoholu sa znížila, naďalej ostáva zníženie jeho
konzumácie prioritou.
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Obavy zo zasahovania do volieb
do Európskeho
parlamentu
Najnovší prieskum Eurobarometra odhaľuje, aké majú Európania očakávania od budúcoročných
májových volieb do Európskeho
parlamentu a čo by ich motivovalo
ísť voliť. Väčšina občanov EÚ sa
obáva, že do volieb zasiahnu dezinformačné kampane, zneužívanie údajov a kybernetické útoky.
V roku 2014 sa na voľbách do
Európskeho parlamentu zúčastnilo 42 % Európanov (13,05 %
Slovákov). Z Eurobarometra vyplýva, že volebnú účasť v budúcich
európskych voľbách by mohlo pomôcť zvýšiť nasledovné:
• 43% respondentov by chcelo viac informácií o EÚ a o jej
vplyve na ich každodenný život
(na Slovensku to uviedlo 35%
respondentov);
• 31% respondentov chce, aby
kandidovalo viac mladých ľudí
(na Slovensku to uviedlo 33%
respondentov)
Slovenskí voliči by podľa
prieskumu uvítali aj väčšie zastúpenie žien medzi kandidátmi
(uviedlo to 21% respondentov) a
viac kandidátov z radov nedostatočne zastúpených skupín obyvateľstva (11% respondentov).
Obavy v súvislosti s voľbami:
• 61 % Európanov sa obáva, že
voľby možno zmanipulovať kybernetickými útokmi (SK: 45%),
• 59 % Európanov sa obáva, že
voľby ovplyvnia zahraniční aktéri
a zločinecké skupiny (SK: 48%),
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Obchod podporuje v celej EÚ viac
než 36 miliónov pracovných miest
Podľa dvoch nových štúdií, zverejnených Európskou komisiou, má
vývoz z EÚ čoraz väčší význam pre pracovné príležitosti v Európe aj
mimo nej. Vývoz z EÚ do sveta v Európe spoluvytvára 36 miliónov
pracovných miest, čo je o dve tretiny viac ako v roku 2000. 14 miliónov (takmer 40%) z nich zastávajú ženy. Vývoz z EÚ do sveta navyše
vytvára 2,3 bilióna eur pridanej hodnoty v EÚ.
Od začiatku funkčného obdobia tejto Komisie v roku 2014 stúpol
počet pracovných miest existujúcich vďaka vývozu o 3,5 milióna. Tieto pracovné miesta sú zaplatené priemerne o 12 % lepšie ako ostatné
miesta v hospodárstve.
Dnes, v Deň obchodnej politiky EÚ, bola zverejnená správa, ktorá
obsahuje podrobný prehľad o výsledkoch za každý členský štát EÚ.
Najväčší nárast pracovných miest bol od roku 2000 zaznamenaný v
Bulharsku (+312 %), na Slovensku (+213 %), v Portugalsku (+172 %),
Litve (+153 %), Írsku (+147 %), Estónsku (+147 %) a Lotyšsku (+138 %).
Údaje pre Slovensko:
Vývozy celej EÚ do zvyšku sveta v roku 2017 podporili 404 000
pracovných miest na Slovensku. Vývoz zo Slovenska do krajín mimo
EÚ podporuje 282 tisíc
pracovných miest na Slovensku. Ďalších 122 tisíc
slovenských pracovníkov
má pracovné miesta spojené s vývozom z iných
krajín EÚ do krajín mimo
EÚ. Slovenský vývoz do
krajín mimo EÚ podporuje vo zvyšku EÚ viac
ako 96 tisíc pracovných
miest.
A v neposlednom rade,
vďaka vývozu z EÚ do celého sveta existuje takmer
20 miliónov pracovných
miest mimo EÚ. Ich počet
sa od roku 2000 viac než
zdvojnásobil. Štúdia sa
zaoberá aj rodovou rovnováhou.

Obavy zo zasahovania do volieb
do Európskeho parlamentu
pokračovanie

• 67 % Európanov sa obáva, že
osobné údaje uvedené na internete by sa mohli použiť na zobrazovanie cielených politických
posolstiev (SK: 57%).
Ale zároveň sa veľká väčšina Európanov zhoduje, ako tieto hrozby
riešiť:
• zvýšiť transparentnosť sociálnych médií na internete, a to aj
tým, že sa bude zreteľne uvádzať
sponzor online inzercie (EU:
81%, SK: 76%);
• dať všetkým politickým stranám
rovnaké možnosti prístupu k
internetovým službám, keď sa
budú uchádzať o hlasy voličov
(EU: 81%, SK: 78%);
• poskytnúť kandidátom a politickým stranám právo na odpoveď na sociálnych médiách(EU:
79%, SK: 76%);
• zaviesť na internete rovnaké moratórium, aké platí pre tradičné
médiá (EU: 74%, SK: 75%).
Európska komisia už v septembri predložila, ktorých cieľom je
zabezpečiť slobodný, spravodlivý
a bezpečný priebeh volieb do Európskeho parlamentu. Komisia
vytvorila aj európsku sieť pre spoluprácu na voľbách, ktorá sa po
prvý raz stretne v januári 2019.
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Komisia sa zasadzuje
Ďalších 12 000 bezplatných cesza klimaticky neutrálnu tovných poukazov na objavoEurópu do roku 2050
vanie Európy
Európska komisia prijala 28.11.2018 dlhodobú
strategickú víziu pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 - Čistá planéta pre všetkých.
Stratégia ukazuje, ako môže Európa viesť úsilie o
klimatickú neutralitu investíciami do realistických
technologických riešení, posilňovaním postavenia
občanov a zosúlaďovaním činností v oblastiach, ako
je priemyselná politika, financie či výskum, a zároveň sa postarať to, aby bol tento prechod spravodlivý aj zo sociálneho hľadiska.
Vízia Komisie o klimaticky neutrálnej budúcnosti sa zameriava na takmer všetky politiky EÚ
a je v súlade s cieľom Parížskej dohody udržať
nárast teploty výrazne pod úrovňou 2 °C a pokračovať v snahe neprekročiť 1,5 °C. Byť lídrom v
oblasti klimatickej neutrálnosti pre EÚ znamená
dosiahnuť ju do roku 2050.
Výsledky najnovšieho osobitného prieskumu
Eurobarometra (z 11/2018):
• 93 % Európanov myslí, že zmena klímy je spôsobená ľudskou činnosťou,
• 85 % súhlasí s tým, že boj proti zmene klímy
a efektívnejšie využívanie energie môžu viesť
k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných
miest v Európe
Cesta ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu by
si vyžadovala spoločné opatrenia v 7 strategických
oblastiach (energetická efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čistá, bezpečná a prepojená mobilita, konkurencieschopný priemysel a
obehové hospodárstvo, infraštruktúra a energetické prepojenia, biohospodárstvo a prírodné záchyty
uhlíka i zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého
na riešenie zostávajúcich emisií). Členské štáty do
konca roka 2018 predložia Európskej komisii svoje
návrhy národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti
klímy a energetiky do roku 2030.

Európska komisia spúšťa 2. kolo iniciatívy DiscoverEU. Od 29.11. 2018 do 11.12. 2019 (12:00 SEČ) majú
mladí ľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov, možnosť uchádzať
sa o poukaz na bezplatné cestovanie po Európe na budúce leto. V prvom kole takto objavovalo Európu až 15
tisíc mladých ľudí. Zo Slovenska sa do prvého kola prihlásilo 2 254 záujemcov a z toho poukazy získalo 160
z nich.
Kto sa môže prihlásiť a ako?
Do 2. kola sa môže zapojiť ktokoľvek, kto je občanom
EÚ a narodil sa medzi 1.1.2000 a 31.12. 2000.
Prihlásiť sa dá cez stránku Európskeho portálu pre
mládež, kde je potrebné sa zaregistrovať a uviesť svoje
cestovateľské plány. Uchádzači budú vybraní na základe odpovedí na 5 kvízových otázok s voliteľnými odpoveďami.
Úspešní uchádzači vycestujú medzi 15. aprílom a 31.
októbrom 2019 na 1 až 30 dní, môžu vycestovať sami
alebo v skupine (maximálne 5 ľudí v jednej skupine). Odporúča sa, aby cestovali vlakom, avšak v prípade potreby bude možné využiť aj alternatívne spôsoby dopravy.
Komisia vyzýva najmä ľudí so špecifickými potrebami alebo sociálnymi problémami, aby sa do tohto kola
tiež zapojili. Týmto uchádzačom v prípade získania poukazu Komisia poskytne informácie a tipy a pokryje
všetky náklady na osobitnú pomoc.
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Európske súťaže
Výzva Fondu na podporu
národnostných menšín
na rok 2019

Uzávierka: 17. december 2018
Maximálna výška grantu:
Fond na podporu kultúry národnostných
menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na
podporu kultúry národnostných menšín a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia
pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú,
nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú,
srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú
menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia,
ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o
dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.
Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú,
rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie
žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov.
Info na: http://kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2019/519-vyzva-c-2-2019
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Výzva k súťaži
NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti
s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF vyhlasuje súťaž: NAJVÄČŠIA SVETOVÁ LEKCIA.
Kto sa môže zapojiť? Všetci mladí ľudia vo veku od
18 do 30 rokov.  
Čo môžete vyhrať? Grant vo výške 6 000 EUR na
realizáciu projektu. Výherné tímy sa zároveň zúčastnia veľkého zážitkového prekvapenia.
Myslíte si, že svet je v rukách len tých „najmocnejších?“ Máte pocit, že je naozaj ťažké niečo zmeniť vo
vašom okolí a vytvoriť z vášho mesta, či obce lepšie
miesto pre život?
Pokúste sa zmeniť niečo spolu s nami! Zostavte minimálne 5-členný tím mladých ľudí vo veku od 18 – 30
rokov a zvoľte si meno tímu. Podajte návrh, čo by ste
chceli zmeniť v prospech ľudí vo vašom okolí alebo
v prospech planéty a môžete získať až 6 000 EUR ročne cez program EÚ Európsky zbor solidarity na realizáciu vášho nápadu!               
Viac informácií a projektový formulár nájdete tu:  
https://www.iuventa.sk/files/documents/
pr%20web%20foto/v%C3%BDzva%20k%20
s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEi%20najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1ia%20svetov%C3%A1%20lekcia.pdf
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Vyhlásený ďalší
ročník súťaže
o Cenu Karola
Veľkého pre mládež
Máte 16-30 rokov a podieľate
sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže
o Cenu Karola Veľkého pre mládež, vyhrajte zájazd do Aachenu
a mnoho iného.
Cenu Karola Veľkého pre mládež
organizuje Európsky parlament
každý rok spoločne s nadáciou
Ceny Karola Veľkého v Aachene.
Udeľuje sa mladým vo veku 16-30
rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín.
Spomedzi 28 národných finalistov, ktorých nominujú národné
poroty, sa vyberú koncom mája
2019 traja víťazi, ktorí dostanú finančnú odmenu na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít.
Podrobné pravidlá súťaže a prihlasovaní formulár nájdene na:
http://www.europarl.europa.eu/
charlemagneyouthprize/sk/introduction.html
V prípade otázok kontaktujte
ECYP2019@EP.europa.eu.
Oficiálny hashtag súťaže je
#ECYP2019.
Kalendár
• 11. októbra 2018 - spustenie súťaže
• 28. januára 2019 - termín na
podávanie prihlášok
• 15. marca 2019 - vyhlásenie víťazov za jednotlivé krajiny
• 28. mája 2019 - slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom
Aachene
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00421/47/4331513
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zaoberať sa bude týkať buď opatrení druhošancového vzdelávania, alebo predškolského vzdelávania marginalizovaných skupín
(podľa potreby a osobných preferencií stážistky/tu). Konkrétna
téma a plán stáže budú upresnené
neskôr.
• Štúdium verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie
alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
• Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (min. B2)
• Záujem o analýzu verejných politík v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
• Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín vo vzdelávaní a na trhu práce
• Pokročilé znalosti v používaní
MS Office
• Ochota pracovať v tíme, ale aj
samostatne
• Pracovné skúsenosti sú vítané,
ale nie nutné

Inštitút SGI je nestranícka, nezisková, mimovládna organizácia,
ktorá sa neviaže na žiadnu ideológiu ani politickú stranu. Cieľom
Inštitútu SGI je demokratická,
otvorená a kvalitne spravovaná
spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka.

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátiek/tov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV
a motivačného listu v anglickom
jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané
(napríklad seminárna práca, policy brief, op-ed).

Požiadavky
Hľadáme stážistku/tu, ktorú
by sme zapojili do výskumu politík sociálnej inklúzie. Konkrétna
téma, ktorou sa stážistka/ta bude

Podrobnejšie info na: https://euractiv.sk/praca/institut-pre-dobre-spravovanu-spolocnost-bratislava-staz-institut-pre-dobre-spravovanu-spolocnost/

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

