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Chorvátsko prevzalo polročné predsedníctvo
v Rade EÚ do konca júna 2020
Priority chorvátskeho predsedníctva sa riadia jeho mottom:
„Silná Európa vo svete výziev“.
Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti:
•
Európa, ktorá sa rozvíja
•
Európa, ktorá spája
•
Európa, ktorá chráni
•
vplyvná Európa
Pre Chorvátsko to bude prvé
predsedníctvo Rady od jeho pristúpenia k EÚ v roku 2013.
Bližšie info: eu2020.hr

Európske hlavné mestá kultúry pre rok 2020:
Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko)
Od 1. januára 2020 sú mestá Rijeka (Chorvátsko) a Galway (Írsko)
držiteľmi titulu Európske hlavné
mesto kultúry na obdobie jedného roka. Vďaka titulu Európske
hlavné mesto kultúry môžu mestá
posilniť svoj imidž, zviditeľniť sa

vo svete, podporiť udržateľný
cestovný ruch a prehodnotiť svoj
rozvoj prostredníctvom kultúry.
Titul má dlhodobý vplyv nielen na
kultúru, ale aj na spoločenské a
hospodárske podmienky. Tlačová
správa je k dispozícii tu

NOVINKY Z EÚ
Nová dohoda pre spotrebiteľov: nové pravidlá na posilnenie ochrany spotrebiteľa nadobúdajú účinnosť
Komisia víta nadobudnutie účinnosti nových pravidiel EÚ na ochranu spotrebiteľa ako súčasť Novej
dohody pre spotrebiteľov. Ich cieľom je zlepšiť presadzovanie a modernizovanie súčasných pravidiel v súlade
s vývojom v digitálnej oblasti. Nové pravidlá okrem
iného zabezpečia väčšiu transparentnosť online trhov: ujasní sa, či výrobky predáva obchodník alebo
súkromná osoba a predloženie falošných recenzií či
potvrdení bude zakázané. Okrem toho predajcovia
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nebudú môcť propagovať falošné zníženia cien a
na stránkach, ktoré porovnávajú ceny, budú musieť uviesť kritéria porovnania pre spotrebiteľov.
Nové pravidlá posilnia aj práva spotrebiteľov: zabezpečením odškodnenia obetiam nekalých obchodných praktík a ukladaním sankcií v prípade
„hromadnej škody“ postihujúcej spotrebiteľov
v rámci celej EÚ. Členské štáty majú teraz dva
roky na to, aby smernicu transponovali do svojich
vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečili
spotrebiteľom EÚ silnejšie ochranné opatrenia.
Viac informácií o nových spotrebiteľských pravidlách nájdete tu.
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Budovanie silnej sociálnej Európy
Komisia zverejnila oznámenie o
budovaní silnej sociálnej Európy
pre spravodlivé transformácie.
Píše sa v ňom, ako môže sociálna politika pomáhať pri riešení
dnešných výziev a príležitostí a
aké opatrenia na úrovni EÚ sa v
nasledujúcich mesiacoch plánujú
prijať v oblasti zamestnanosti a
sociálnych práv. Zároveň Komisia
už spustila prvú fázu konzultácií
so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi –
na tému spravodlivé minimálne
mzdy pre pracujúcich v EÚ.
Zverejnené materiály vychádzajú z Európskeho piliera sociálnych
práv, ktorý predstavili inštitúcie
a lídri EÚ v novembri 2017. Komisia žiada všetky štáty, regióny a
partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie,
ako aj plány, ako chcú napĺňať
ciele piliera. Všetky pripomienky
sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa
bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia tiež predstavila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s
implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020
patria:
o spravodlivé
minimálne
mzdy pre pracujúcich v EÚ,
o európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,
o aktualizovaný
program
zručností pre Európu,
o aktualizovaná záruka pre
mladých ľudí,
o pracovný samit pre platformy,
o zelená kniha o starnutí,
o stratégia pre osoby so
zdravotným postihnutím,
o demografická správa,
o európsky systém zaistenia
v nezamestnanosti.
Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017.

Konzultácia ohľadom spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ
Ide o prvú fázu verejnej konzultácie, ktorej cieľom je počúvať:
Komisia chce vedieť, či si sociálni partneri myslia, že treba v tejto oblasti konať na úrovni EÚ, a
ak áno, či o tom budú rokovať
medzi sebou. Nebude existovať
univerzálna minimálna mzda pre
všetkých. Každý prípadný návrh
bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych
predpisov. Niektoré krajiny už
zaviedli systémy, ktoré fungujú
dobre. Komisia chce zabezpečiť,
aby boli všetky systémy primerané, zahŕňali dostatočný počet
ľudí, vychádzali z podrobných
konzultácií so sociálnymi partnermi a mohli byť vhodným spôsobom aktualizované.

Ďalších 20 000 mladých ľudí bude môcť
tento rok objavovať Európu
V rámci štvrtého a posledného
kola iniciatívy DiscoverEU, do ktorého sa z celej Európy prihlásilo
okolo 75 000 mladých ľudí vo veku
18 rokov, dostane svoj cestovný
poukaz asi 20 000 z nich. Mladí Európania, ktorí boli vybraní na základe vopred stanovených výberových kritérií a kvót pridelených jednotlivým členským štátom, budú
môcť v období od 1. apríla do 31.
októbra 2020 stráviť na cestách

celkom 30 dní.
Vzhľadom na veľký záujem o iniciatívu DiscoverEU Komisia neustále pracuje na jej skvalitnení.
Riadi sa pri tom spätnou väzbou,
ktorú dostáva od cestovateľov a
hlavných partnerov. V máji 2018
Komisia navrhla urobiť z iniciatívy
DiscoverEU neoddeliteľnú súčasť
budúceho programu Erasmus na roky
2021 – 2027. Ak Európsky parlament a Rada tento návrh schvá-
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lia, budú môcť v nasledujúcich 7
rokoch využívať prostriedky z iniciatívy ďalšie stovky tisícok mladých ľudí vo veku 18 rokov.
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Podiel obnoviteľnej energie v EÚ dosiahol 18 %

Na Slovensku stúpol medziročne
podiel energie získanej z obnoviteľných zdrojov o 0.4 percentuálneho bodu. Oproti rokom 2015
a 2016 však pozorujeme pokles.
V porovnaní s členskými krajinami sa Slovensko radí do strednej
kategórie krajín, ktoré boli v roku
2018 menej ako štyri percentuálne body od dosiahnutia svojho

cieľa. Do roku 2020 sa zaviazalo
zvýšiť podiel udržateľnej energie
na 14 %.
Cieľom EÚ je získavať 20 % svojej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a najmenej 32 %
do roku 2030. Podľa Eurostatu, sa
dvanástim členským krajinám podarilo prekonať dvadsaťpercentnú hranicu v roku 2018. Podiel
energie, ktorú sme získali z obnoviteľných zdrojov sa v roku 2018
zvýšil v 21 z 28 členských krajín,
v porovnaní s rokom 2017. Jeho
zvýšenie je nevyhnutné pre dosiahnutie klimatických a energetických cieľov EÚ.

Viac Európanov pracuje v zahraničí
Podľa výročnej správy Európskej
komisie o mobilite pracovnej sily
v rámci EÚ z roku 2019, ktorá bola
uverejnená, pracuje v zahraničí
viac Európanov než kedykoľvek
predtým. V roku 2018 bolo v EÚ
17,6 milióna „presťahovalcov“,
z čoho 12,9 milióna osôb bolo v
produktívnom veku (20 - 64 rokov). V porovnaní s rokom 2017,
vzrástol počet osôb, ktoré sa presťahovali v produktívnom veku o
3,4 %. Zvýšila sa však aj návratová mobilita: pre každé štyri osoby, ktoré opustia svoju krajinu sa
tri vrátia, pričom 50 % osôb, ktoré
vycestovali do zahraničia ostane
v hostiteľskej krajine jeden až
štyri roky.
Litva, Rumunsko, Chorvátsko,
Lotyšsko a Estónsko patria medzi
päť krajín, ktoré do zahraničia vyslali najviac ľudí v produktívnom
veku. V roku 2018 mala približne
polovica všetkých osôb, ktoré sa
        

sťahujú z členských krajín, bydlisko v Nemecku alebo vo Veľkej
Británii a ďalšia štvrtina v Španielsku, Taliansku alebo Francúzsku. Správu vypracovala Európska
sieť pracovnej mobility (EURES)
v Bruseli, ktorá oslavuje svoje 25.
výročie. EURES má sieť 1 000 poradcov, ktorí poskytujú personalizovanú podporu zamestnávateľom aj uchádzačom o zamestnanie. Zahŕňa tiež portál pracovnej
mobility EURES, kde uchádzači o
zamestnanie a zamestnávatelia
môžu nahrávať svoje životopisy,
pracovné príležitosti a komplexné informácie. V súčasnosti je na
portáli uvedených viac ako 3,3 milióna voľných pracovných miest.
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Nezamestnanosť
v EÚ je najnižšia
od roku 2000
Miera nezamestnanosti v 28
členských štátov EÚ bola v decembri 2019 na úrovni 6,2 %, teda
najnižšia od roku 2000. Eurostat
zaznamenal v miere nezamestnanosti v posledných mesiacoch
klesajúci trend. V porovnaní so
situáciou pred rokom, v EÚ28
klesol počet nezamestnaných
o 747 000. V eurozóne sa znížil
počet nezamestnaných o 592 000
ľudí, nezamestnanosť dosiahla 7,4
%. Aj v tomto prípade ide o najnižší údaj od mája 2008. Na Slovensku bolo v decembri minulého
roku nezamestnaných približne
156 000 ľudí, čo je približne 5,7 %,
oproti 5,9 % na konci roku 2018
a 7,5 % na konci roku 2017 aj na
Slovensku pozorujeme klesajúci
trend. Spomedzi členských štátov , zaznamenal Eurostat v decembri 2019 najnižšiu mieru nezamestnanosti v Českej republike
(2,0 %) ako aj v Nemecku a Holandsku (obidve 3,2 %).
V decembri 2019 klesla v EÚ aj
nezamestnanosť mladých ľudí
do 25 rokov 14,1 %, v porovnaní
s decembrom 2018 (14,6 %) a na
15,3 % v eurozóne zo 16,2%. Boj
proti nezamestnanosti a podpora
pracovných miest patria medzi
priority novej Európskej komisie.
14. januára predložila Komisia
svoje prvé úvahy o tom, ako môže
sociálna politika EÚ pomôcť splniť súčasné výzvy a príležitosti,
navrhnúť kroky na úrovni EÚ na
nadchádzajúce mesiace a hľadať
spätnú väzbu o ďalších krokoch
na všetkých úrovniach v oblasť
zamestnania a sociálnych práv.
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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SÚŤAŽE/PODUJATIA V EÚ
Súťaž – “Junior internet 2020”
Dokedy: 15. marec 2020
Kde: Bratislava
Kedy: 24. - 25. apríl 2020
Asociácia pre mládež, vedu a techniku je občianske združenie, kto-

ré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha
napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale je tu i pre pedagógov
či rodičov a smeruje spolu s nimi
deti a mládež k prírodným a technickým vedám.
Jedným z projektov združenia
je aj súťažná konferencia Junior Internet, ktorá je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov,
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ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku
a dizajn, písanie textov a blogov,
tvorbu webov zameraných na
vzdelávanie.
Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých kategóriách, autori najlepších prác
budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty verejne
odprezentujú.
Súťažne príspevky je potrebné
prihlásiť prostredníctvom online
formuláru najneskôr do 15. marca
2020.
Všetky potrebné a priebežne aktualizované informácie na:
https://www.juniorinternet.sk/cms/

Súťaž esejí k 75.
výročiu vzniku OSN
Dokedy: 30. jún 2020
Kde: Slovensko
Kedy: vyhl. víťazov - október 2020
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo súťaž

esejí pre študentov stredných škôl
na Slovensku pri príležitosti 75.
výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie
Charty OSN.
Cieľom iniciatívy je podporiť hlbší
záujem o súčasné dianie vo svete
a rozvíjať povedomie študentov o
práci OSN v podpore mieru, bezpečnosti, ľudských práv, základných slobôd a hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Eseje by mali byť zamerané na
niektorú z troch nasledovných
tém:
•
Aký svet chceme?
•
Kam svet smeruje?
•
Čo robiť na preklenutie
priepasti medzi vysnívaným svetom a tým, ku ktorému momentálne smerujeme?
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných škôl na Slovensku, ktorých súťažné príspevky by mali
mať rozsah 1 000 – 1 500 slov. Súťažné príspevky je potrebné zaslať
na esej75@mzv.sk a to najneskôr do
30. júna 2020.
Autori troch víťazných esejí budú
ocenení vecnými cenami ako
aj návštevou Informačného centra OSN
(UNIS) so sídlom vo Viedni. Podrobnejšie informácie na:

https://www.mzv.sk/aktuality/vsetky_
spravy/-/asset_publisher/Rp2fPY0svzsu/
content/sutaz-eseji-k-75-vyrociu-vzniku-osn?p_p_auth=JZUsFrhy&_101_INSTANCE_Rp2fPY0svzsu_redirect=%2F
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Súťaž EUSIC 2020 pre podporovateľov
udržateľnej módy
Na environmentálnu stopy EÚ
a zmenu správania v prospech
udržateľnej módy sa zameria
ôsmy ročník súťaže Európske sociálne inovácie, EUSIC 2020. V súťaži sa budú tento rok hľadať nápady, ako zlepšiť dosah životného
prostredia a spoločnosti na európsky trh s módou prostredníctvom vývoja nových produktov,
služieb, procesov či inovatívnych
obchodných modelov. Účastníci budú mať možnosť predstaviť
svoje inovatívne návrhy, ktorými
by chceli ozeleniť súčasnú módu,
prispieť k udržateľnému využívaniu, spotrebe a výrobe oblečenia
a k predĺženiu jeho životnosti.
Porotcovia súťaže sa v hodnotení projektov zamerajú na stupeň

inovácie, dopad, rozsah a udržateľnosť inovatívneho návrhu a na
potenciál jeho rastu v rámci EÚ.
Súťažiacich čakajú nové skúsenosti a troch najlepších aj finančná podpora vo výške 50 000 eur
na realizáciu ich projektu. Re-

gistrácia je otvorená do 4. marca 2020 a slávnostné otvorenie
súťaže sa uskutoční 12. februára
2020 v španielskej Valencii.
Bližšie info:
https://eusic.challenges.org/

Prihlasovanie na European Youth Event 2020
Nepremeškajte prihlasovanie na
European Youth Event #EYE2020,
ktorý sa uskutoční 29. – 30. mája
2020 v Európskom parlamente
v Štrasburgu.
Aktívne podporiť EYE2020 môžete aj ako dobrovoľník a pridať
sa k takmer 300-člennej skupine
mladých a ambicióznych ľudí zo
všetkých kútov Európy. Okrem jedinečnej a hodnotnej skúsenosti,
dostanete príležitosť prispieť k
organizácii udalosti určenej práve pre vašu vekovú kategóriu.
Registrácia skupín je otvorená do
29.2.2019 na eye2020.eu
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GRANTY V SR
Výzva na implementáciu Európskeho
dialógu s mládežou
Uzávierka: 28. február 2020
Max. výška grantu: 10 200 eur
Výzva na implementáciu Európskeho
dialógu s mládežou vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR je určená na podporu

aktivít obsiahnutých v Stratégii
Slovenskej republiky pre mládež.
Jej špecifickými cieľmi sú:

• koordinácia národnej pracovnej skupiny pre Európsky dialóg s mládežou
• organizácia a zabezpečenie fokusových skupín
• výber a príprava delegátov na
Európsku konferenciu s mládežou
• propagácia a diseminácia výsledkov
Na prihlasovanie žiadostí o finančný príspevok slúži nasledovný formulár, deadline pre ich registráciu je 28. február 2020. Všetky
potrebné informácie o výzve si
môžeš prečítať na: http://mladez.

sk/wp-content/uploads/2020/02/priority-eudm-2020_vyzva_draft_final-002.
pdf

Grantová výzva “Program
podpory lokálnych komunít”
Uzávierka: 31. marec 2020
Max. výška grantu: 6 000 eur
Výzva “Program podpory lokálnych
komunít” je tu v poradí už štvrtý-

krát pre všetkých, ktorým záleží
na tom, aby sa nám v regiónoch
Slovenska žilo lepšie.
Cieľom výzvy je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych iniciatív, podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a pomáhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov.
Preto sa zameria na:
• podporu drobných stavieb, ako
sú komunitné záhrady, altánky,
prístrešky, ihriská
• výsadbu a udržiavanie zelene
• výstavbu a údržbu turistických
trás a cyklotrás a aktivity zamerané na ochranu životného
prostredia
• a iné
Deadline pre registráciu projektov je 31. marec 2020, o víťazných
projektoch rozhodne verejnosť
hlasovaním v predajniach. Všetky potrebné informácie nájdeš:

https://www.coop.sk/sk/projekt/94/
uvod-2020
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Výzva “Priority mládežníckej
politiky 2020”
Uzávierka: 17. február 2020
Max. výška grantu: 10 000 eur
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR vyhlásilo výzvu “Priority
mládežníckej politiky 2020”, ktorá  je

súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 –
2020.
Výzva je zameraná na aktivity
podporujúce:
• zdravý životný štýl mládeže
• sociálnu inklúziu mladých ľudí
• rozvoj zdravého životného štýlu u detí a mládeže, ktoré pochádzajú z lokalít s nedostatočne vybudovanou športovou
infraštruktúrou
Cieľovými skupinami sú mladí
ľudia, najmä mládež zo sociálne
znevýhodneného prostredia a z
najmenej rozvinutých okresov.
Deadline pre podávanie žiadostí
o finančný príspevok je 17. február
2020, všetky potrebné informácie
na: https://www.minzp.sk/eea/vyzvy/

acc03/
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