Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

VII. ročník

December_2019

Elektronický
informačný

BULLETIN

12/2019

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

VII. ročník

December_2019

2

Nová EURÓPSKA KOMISIA
Predstavujeme 6 priorít novej
Európskej komisie pre roky 20192024
1. priorita – Európsky ekologický dohovor Stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom
2. priorita – Hospodárstvo, ktoré pracuje pre ľudí Presadzovať sociálnu spravodlivosť a
prosperitu

3. priorita – Európa pripravená
na digitálny vek Posilniť postavenie občanov pomocou novej
generácie technológií
4. priorita – Podpora európskeho spôsobu života Chrániť našich občanov a naše hodnoty
5. priorita – Silnejšia Európa vo
svete Posilniť naše zodpovedné
globálne líderstvo
6. priorita – Nový impulz pre
európsku demokraciu Rozvíjať, chrániť a posilňovať našu
demokraciu

Bližšie info na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_sk

Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor
Európska komisia predstavila
11.12.2019 európsky ekologický dohovor – plán, ako dosiahnuť udržateľnejšie hospodárstvo
EÚ tak, že výzvy z oblasti klímy a
životného prostredia premieňa na
príležitosti vo všetkých oblastiach
politiky a umožňuje spravodlivú
a inkluzívnu transformáciu pre
všetkých.
Európsky ekologický dohovor
obsahuje plán opatrení na podporu účinnejšieho využívania zdrojov
prostredníctvom prechodu na čisté
a obehové hospodárstvo, ako aj plán
opatrení na zastavenie klimatických
zmien, zabránenie straty biodiverzity a na zníženie znečisťovania.
Taktiež opisuje nevyhnutné investície a dostupné finančné nástroje
a vysvetľuje, ako zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu transformáciu.
Európsky ekologický dohovor sa
týka všetkých hospodárskych odvetví. S cieľom začleniť do legislatívy
politickú ambíciu stať sa do roku
2050 prvým klimaticky neutrálnym
kontinentom na svete predloží Komisia do 100 dní prvý „právny pred-

pis v oblasti klímy“. Aby sme mohli
dosiahnuť ambície v oblasti klímy a
životného prostredia Komisia predloží aj stratégiu v oblasti biodiverzity na rok 2030, novú priemyselnú
stratégiu a akčný plán pre obehové
hospodárstvo, stratégiu „Z farmy
na stôl“ zameranú na udržateľné
potraviny a návrhy pre Európu bez
znečisťovania.
Splnenie cieľov európskeho ekologického dohovoru si bude vyžadovať značné investície.
Predpokladá sa, že dosiahnutie
aktuálnych cieľov v oblasti klímy a
energetiky do roku 2030 si bude
vyžadovať 260 miliárd eur dodatočných ročných investícií, čo zodpovedá okolo 1,5 % HDP z roku
2018. Komisia začiatkom roka
2020 predloží investičný plán pre
udržateľnú Európu, ktorý pomôže
uspokojiť investičné potreby. Najmenej 25 % dlhodobého rozpočtu
EÚ by sa malo vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Ďalšiu podporu prinesie Európska investičná
banka ako európska klimatická
banka. Aby mohol k financovaniu

ekologickej transformácie prispieť
súkromný sektor, Komisia v roku
2020 predloží stratégiu ekologického financovania. Mechanizmom
pre spravodlivú transformáciu sa
budú zase podporovať tie regióny,
ktoré sú v značnej miere závislé od
činností spojených s veľmi vysokými emisiami CO2. Komisia v marci
2020 spustí „Klimatický pakt“ s cieľom umožniť občanom vyjadriť názor a zapojiť sa do navrhovania nových opatrení, zdieľania informácií,
iniciovania aktivít na miestnej úrovni a propagácie riešení. EÚ bude aj
naďalej presadzovať svoje environmentálne ciele a normy v rámci dohovorov OSN o biodiverzite a klíme
a podporovať zelenú diplomaciu.
Únia bude tiež využívať obchodnú
politiku na zaistenie udržateľnosti
a vybuduje partnerstvá so susedmi
na Balkáne a v Afrike, aby im pomohla pri ich vlastnej transformácii.
Bližšie info na: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sk

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum
Europe Direct Lučenec

Radnica, Ul. Dr Herza 240/1
984 01 Lučenec, Slovakia
00421/47/4331513
europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu

VII. ročník

December_2019

Novinky z EÚ
Stav zdravia v EÚ a na Slovensku 2019
Európska komisia uverejnila
správy opisujúce profil systémov zdravotníctva v 30 krajinách. Zdravotné profily krajín sa
vydávajú spolu so sprievodnou
správou, ktorá poukazuje na niektoré z najvýznamnejších trendov
transformácie systémov zdravotníctva a uvádza kľúčové závery
o spoluprácu členských štátov
vyplývajúce z profilov.
pri zaisťovaní bezpečnej, účinV sprievodnej správe sú uvedenej a dostupnej liečby, sa črtajú
né niektoré z najvýznamnejších
v oblasti životného cyklu liekov.
trendov transformácie našich
systémov zdravotníctva:
Zistenia pre Slovensko:
• jednou z najväčších hrozieb v
oblasti verejného zdravia v celej • Zdravotný stav slovenského
obyvateľstva sa od roku 2000
Európe je váhavosť v očkovaní.
zlepšil. Stredná dĺžka života
Možným riešením je zlepšenie
stúpla o 4 roky a v roku 2017
informovanosti v oblasti zdradosiahla 77,3 roka, stále je to
via, boj proti dezinformáciám
však takmer o 4 roky menej ako
a aktívne zapojenie zdravotnícpriemer EÚ. Ženy zvyčajne žijú
kych pracovníkov.
o 7 rokov dlhšie než muži.
• digitálna transformácia podpory zdravia a prevencie ochorení • Približne polovicu všetkých
úmrtí na Slovensku možno primôže mať víťazov i porazených.
písať rizikovým faktorom spráĽudia, ktorí by z mobilných
vania.
Pre zdravie slovenských
zdravotníckych aplikácií a ďalobčanov predstavuje hrozbu
ších podobných digitálnych
dlhodobo vysoká spotreba tanástrojov mali najväčší osoh,
baku a rastúce miery nadváhy a
budú s najväčšou pravdepoobezity u detí. Zatiaľ čo vo väčdobnosťou tými, ktorí k nim nešine
krajín EÚ podiely fajčiarov
budú mať ľahký prístup.
za posledné desaťročie výrazne
• nedostatočná dostupnosť zdraklesali, na Slovensku zostala
votnej starostlivosti je v EÚ stáspotreba tabaku stabilná, prile bežnou realitou.
čom každý piaty dospelý fajčí
• veľký potenciál, pokiaľ ide o zvýkaždodenne.
šenie odolnosti systémov zdravotníctva, vykazujú inovácie tý- • Výdavky na zdravotníctvo na
Slovensku sú oveľa nižšie než
kajúce sa kombinácie zručností
vo väčšine krajín EÚ, dosahujú
zdravotníckeho personálu.
6,7 % HDP v porovnaní s 9,8 %
• veľké možnosti, pokiaľ ide

•

•

•
•
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HDP v EÚ. Napriek pomerne
nízkej úrovni výdavkov poskytuje slovenský systém zdravotnej starostlivosti komplexný
balík výhod takmer celému obyvateľstvu, s nízkymi hotovostnými výdavkami.
Slovensko vykazuje vysoké miery úmrtnosti z príčin, ktorým sa
dalo predísť a ktoré sa dali liečiť,
z čoho vyplýva naliehavá potreba obmedziť počet predčasných
úmrtí prostredníctvom politík
verejného zdravotníctva a zdravotnej starostlivosti. Investovanie do prevencie by mohlo
pomôcť zlepšiť zdravotný stav
obyvateľstva a znížiť rozdiely v
oblasti zdravia. Len 1 % výdavkov na zdravotníctvo je pridelených na prevenciu v porovnaní
s priemerom EÚ na úrovni 3 %.
Aj keď prístup k zdravotnej starostlivosti je vo všeobecnosti
pre väčšinu obyvateľstva dobrý, niektoré marginalizované skupiny obyvateľstva čelia
značným prekážkam v prístupe k starostlivosti. V zásade
majú Rómovia rovnaký prístup
k zdravotníckym službám, ale
majú nižšie pokrytie očkovaním,
nižšiu spotrebu zdravotníckych
služieb a realitou sú podstatne
vyššie miery úmrtnosti.
Lekári sú v rámci krajiny rozdelení nerovnomerne a súčasná
pracovná sila starne.
Starnutie obyvateľstva bude
vyvíjať značný tlak na výdavky
na zdravotníctvo a dlhodobú
starostlivosť na Slovensku a
očakáva sa, že miera rastu výdavkov na zdravotníctvo bude v
najbližších niekoľkých desaťročiach vyššia ako priemer EÚ.
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Euro má u Slovákov i
Používanie mobilných telefónov
ostatných Európanov
v zahraničí sa od skončenia roamingových
rekordnú podporu

poplatkov EÚ zvýšilo

76 % Európanov (81 % Slovákov)
si myslí, že jednotná mena je dobrá pre EÚ. Vyplýva to z najnovších
výsledkov Eurobarometra. Ide
o najvyššiu podporu od zavedenia euromincí a bankoviek v roku
2002. Podobne si 65 % občanov
eurozóny (u Slovákov je číslo ešte
vyššie - 68 %, 17 % je proti) myslí,
že euro je pre ich krajinu prospešné. Spoločnú menu podporuje
väčšina občanov vo všetkých 19
členských štátoch eurozóny.
Euro je ešte stále mladá mena,
ktorá oslávila v tomto roku svoje
20. narodeniny. Európania však
jasne vnímajú veľmi praktické výhody. Euro je symbolom jednoty a
globálnej sily Európy. Ako svoju
menu ho dnes používa už 340 miliónov Európanov v 19 členských
štátoch. Približne 60 krajín na
euro nejakým spôsobom naviazalo svoje meny.

Európska komisia uverejnila prvé úplné preskúmanie roamingového trhu, z ktorého vyplýva, že zrušenie roamingových
poplatkov v júni 2017 prinieslo
značný prospech cestujúcim v
celej EÚ. Využívanie mobilných
dát počas cestovania v EÚ sa v
porovnaní s rokom, v ktorom bol
zavedený roaming za vnútroštátne ceny, zvýšilo 10-násobne a v
dovolenkovom období dokonca až
12-násobne. Prudké zníženie cenových stropov na veľkoobchodnej úrovni prispelo k ďalšiemu
zníženiu veľkoobchodných roamingových cien, vďaka čomu je
zrušenie roamingových poplatkov
pre takmer všetkých poskytovateľov roamingu udržateľné.
Správa konštatuje, že dynamika
hospodárskej súťaže na trhu s roamingom sa v blízkej budúcnosti
pravdepodobne nezmení, čo zna-

mená, že súčasná maloobchodná
a veľkoobchodná regulácia je stále
potrebná. V nasledujúcich rokoch
by sa mali aj naďalej uplatňovať
súčasné pravidlá pre roaming.
Od 15. júna 2017 môžu Európania využívať svoje mobilné telefóny pri cestovaní v rámci EÚ na
volania, SMS správy a dáta, a to
za domácich podmienok bez dodatočných nákladov. Nariadenie
o roamingu je v súčasnosti platné
do júna 2022.

nov (48 % Slovákov) si myslí, že je
Vďaka spoločnej mene euro sa
potrebná väčšia koordinácia v eu- 28 % Slovákov viac stotožňuje
rozóne, 31 % opýtaných Slovákov s identitou Európana.
(12 % Európanov) sa k tejto otázke
Podľa 70 % Slovákov (80 % EÚ)
nevedelo vyjadriť.
euro uľahčilo podnikanie v ostatných krajinách EÚ, podľa 78 %
Až 74 % opýtaných Slovákov slovenských respondentov (EÚ
súhlasí so zrušením nepraktic- 80 %) euro uľahčilo porovnávanie
kých 1 a 2-centových euromincí cien a nakupovanie v ostatných
Zo zisťovania názorov respon- tak, že sa konečné ceny nákupov štátoch EÚ, podľa 46 % (EÚ 52
dentov na koordináciu hospodár- v obchodoch a supermarketoch %) sa cestovanie vďaka euru stalo
skej politiky vrátane rozpočtových povinne zaokrúhlia na najbližších menej finančne náročným a jednoduchším.
politík vyplýva, že 69 % Európa- päť centov (EÚ priemer 65 %).
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Úspory pri cezhraničných platbách vďaka EÚ
Cezhraničné platby v eurách
budú od 16.12.2019 lacnejšie pre
spotrebiteľov aj podniky v členských štátoch, ktoré nepatria do
eurozóny.
Vďaka novým pravidlám EÚ sa
budú za všetky cezhraničné platby
v eurách v členských štátoch mimo
eurozóny účtovať rovnaké poplatky ako na domáce platby. Týka sa
to Bulharska, Česka, Chorvátska,
Dánska, Islandu, Lichtenštajnska, Maďarska, Nórska, Poľska,
Rumunska a Švédska. Napríklad
bulharský spotrebiteľ, ktorý sa
rozhodne poslať eurá do zahraničia, bude odteraz platiť rovnaký

poplatok, ako platí pri prevode v
levoch v rámci Bulharska. To znamená, že poplatky za cezhraničné
platby v eurách budú len veľmi
nízke alebo dokonca žiadne.
Komisia sa usiluje o vytvorenie
lepšieho a lacnejšieho prístupu
spotrebiteľov k finančným službám, ako sa uvádza v Akčnom
pláne pre spotrebiteľské finančné služby z marca 2017. Od apríla 2020 pribudnú ďalšie platné
ustanovenia, na základe ktorých
si spotrebitelia v EÚ budú môcť
porovnať poplatky za menový
prepočet pri platbe kartou v inej
mene EÚ.

Koľko míňajú európske
domácnosti na potraviny?
V roku 2018 domácnosti v EÚ minuli viac ako 1 047 miliárd EUR (čo
zodpovedá 6,6 % HDP EÚ) na potraviny a nealkoholické nápoje. To
predstavuje 12,1 % z celkových výdavkov domácností v EÚ. Výdavky
na stravu teda obsadili 3. priečku, hneď po výdavkoch na dopravu
(13,2 % z celkových výdavkov) a výdavkoch na bývanie, poplatky za
vodu, elektrinu, plyn a iné palivá (24 %).
Slovenské domácnosti minuli v roku 2018 na potraviny 17,4 % z ich celkových
výdavkov, čo je 8. najvyššie
percento v EÚ. V roku 2018
najviac míňali na potraviny
rumunské domácnosti (27,8
%), litovské (20,9 %), estónske (19,6 %) či bulharské domácnosti (19,1 %). Najmenší
podiel zo svojich celkových
výdavkov vynakladajú na potraviny domácnosti v Spojenom kráľovstve (7,8 % z celkových výdavkov), v Írsku

(8,7 %), Luxembursku (9,1 %)
alebo v Rakúsku (9,7 %).  
Najvyšší rast výdavkov na potraviny za posledných 10 rokov
(2008 – 2018) bol zaznamenaný v Českej republike a na
Slovensku (nárast o 1,4 percentuálneho bodu-pb), v Holandsku (+ 1,0 pb) a Maďarsku
(+ 0,8 pb). Výdavky za posledných 10 rokov najviac klesali v
prípade Litvy (z 24,8 % v roku
2008 na 20,9 % v 2018; - 3,9
pb), Poľsku (-3,4 pb) a na Malte
(-3,0 pb).
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Komisia prijala nový zoznam
EÚ pre leteckú bezpečnosť
Európska komisia aktualizovala
zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť,
zoznam leteckých spoločností, ktoré nespĺňajú medzinárodné bezpečnostné normy, a preto podliehajú
zákazu vykonávania leteckej dopravy
alebo prevádzkovým obmedzeniam v
rámci EÚ. Cieľom zoznamu EÚ pre
leteckú bezpečnosť je zabezpečiť Európanom a všetkým ostatným cestujúcim najvyššiu úroveň bezpečnosti
letectva v Európskej únii. Zoznam EÚ
pre leteckú bezpečnosť pomáha nielen udržiavať vysokú úroveň bezpečnosti v EÚ, ale pomáha aj dotknutým
leteckým spoločnostiam a krajinám
zlepšiť si úroveň bezpečnosti. Okrem
toho sa zoznam EÚ pre leteckú bezpečnosť stal hlavným preventívnym
nástrojom, pretože motivuje krajiny
s bezpečnostnými problémami, aby
ich začali riešiť skôr, než sa zákaz v
rámci zoznamu EÚ pre bezpečnosť
leteckej dopravy stane nevyhnutným.
V nadväznosti na dnešnú aktualizáciu je vo vzdušnom priestore EÚ
zakázaných celkovo 115 leteckých
spoločností:
- 109 leteckých spoločností, ktoré
získali osvedčenie v 15 štátoch, z dôvodu nedostatočného dohľadu nad
bezpečnosťou zo strany leteckých
úradov týchto štátov,
- 6 jednotlivých leteckých spoločností na základe bezpečnostných
obáv, ktoré sa týkajú samotných
leteckých spoločností: Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Iraqi Airways (Irak), Blue
Wing Airlines (Surinam), Med-View
Airlines (Nigéria) a Air Zimbabwe
(Zimbabwe).
Ďalšie 3 letecké spoločnosti podliehajú prevádzkovým obmedzeniam a
do EÚ môžu lietať len s určitými typmi
lietadiel: Air Koryo (Kórejská ľudovodemokratická republika), Air Service
Comores (Komory) a Iran Air (Irán).
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SúŤaže/Stáže/Programy v EÚ
European Leadership Programme
Dokedy: 15. január 2020
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: 1. marec - 30. jún 2020
“Vízia a hodnoty pre Európu.”
European Leadership Programme je určený mladým absolventom magisterského štúdia vo veku
25-29 rokov, ktorí popri profesionálnej stáži (EC Bluebook, EP
Schuman alebo iná nezisková organizácia) chcú získať skúsenosti
v Bruseli.
Program sa skladá z viacerých
segmentov, súčasťou je neformálne vzdelávanie v politických
témach s kľúčovými aktérmi z
Bruselu, coaching v jezuitskom
ponímaní a dobrovoľná služba
pre odkázaných. Program pomá-

ha budovať si network v meste
a vyznať sa vo fungovaní inštitúcií
z prvej ruky.
Do jarnej edície programu prebiehajúcej 1. marca – 30. júna
2020 sa hľadá 8-12 uchádzačov
z celej Európy, ktorých čaká päť
mesiacov intenzívnej práce a socializácie.
V prípade záujmu o účasť v
programe je nutná registrácia a
to najneskôr do 15. januára 2020.
Všetky potrebné informácie o
programe nájdeš na: https://www.
jesc-elp.eu/

PF 2020
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