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EURÓPSKA KOMISIA SPUSTILA 424 NOVÝCH 
CENTIER EUROPE DIRECT, ABY OSLOVILA ĽUDÍ 
V KAŽDOM KÚTE EÚ

Od 01.05.2021 začala 
fungovať nová generá-
cia približne 424 centier 
EUROPE DIRECT v celej 
EÚ. Na Slovensku ich bude 
12. Aj naše Informačné 
centrum Europe Direct 
Lučenec dostalo dôve-
ru a bude pokračovať vo 
svojej práci do roku 2025.

Tieto centrá prinesú 
Európsku úniu, jej politi-
ky a hodnoty do všetkých 
kútov Európy a takisto 
vytvoria dôležité prepo-
jenie medzi inštitúciami 
EÚ a občanmi, pomô-
žu vysvetliť, ako Európa 
bojuje proti pandémii 
COVIDu-19, podporuje 
obnovu prostredníctvom 
nástroja NextGeneratio-
nEU a rieši ekologickú a 
digitálnu transformáciu. 
Nová sieť centier EURO-
PE DIRECT bude posky-
tovať včasné a objektívne 
informácie o európskych 
záležitostiach, ale bude 
sa usilovať aj o spolu-
prácu s občanmi, pokiaľ 
ide o stav a budúcnosť 
Európskej únie. Úloha a 
mandát centier EUROPE 

DIRECT sa v porovnaní s 
predchádzajúcimi gene-
ráciami zmodernizovali. 
Nová generácia zorgani-
zuje dialógy s občanmi 
a celý rad participatív-
nych podujatí, napríklad 
v rámci Konferencie o 
budúcnosti Európy, a 
prispeje k rozvoju európ-
skej verejnej sféry. Tieto 

centrá ponúknu miest-
nym médiám relevantný 
obsah o politikách a pri-
oritách EÚ a zapoja ich 
do svojich činností, aby 
pomohli Komisii sledo-
vať miestne horúce témy 
spojené s politikami EÚ. 
Nové centrá budú podpo-
rovať aj aktívne európske 
občianstvo na školách a 

skoordinujú sa s ostat-
nými sieťami EÚ v regió-
noch, čím sa zabezpečí 
ľahší prístup pre občanov, 
organizácie a podniky. 
Od 1. mája nájdete naj-
bližšie centrum EUROPE 
DIRECT na interaktívnych 
mapách krajín. Stačí, ak 
si vyberiete svoj člen-
ský štát na tejto stránke.
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AKTIVITY ED LUČENEC

DEŇ EURÓPY 
NA ZŠ VAJANSKÉHO V LUČENCI

Dňa 18.05.2021 sme oslavovali 
so žiakmi 4.ročníka ZŠ Vajanské-
ho v Lučenci Deň Európy. Cie-
ľom podujatia bola prezentácia 
kľúčového dátumu pre vytvo-
renie EÚ a oslava výročia Schu-
manovej deklarácie a to formou 
interaktívnych hier a prezentá-
cie. Žiaci preukázali veľmi dobré 
znalosti ohľadne Európskej únie. 
Tento významný deň si pripomí-
najú každoročne všetky krajiny EÚ.

NOVINKY 
Z EÚ 
EURÓPANIA 
PODPORUJÚ EURO, 
ALE CHCÚ MENEJ 
EUROCENTOV

Podľa najnovšieho prieskumu 
Eurobarometra, ktorý uskutočnila 
Európska komisia, dosiahla verej-
ná podpora eura historicky najvyš-
šiu úroveň. Rekordných 80 % res-
pondentov sa domnieva, že euro 
je dobré pre EÚ a 70 % si myslí, že 
euro je pre ich krajinu prospešné. 
V prieskume sa zúčastnilo približne 
17 700 respondentmi z 19 členských 
štátov eurozóny v období od 22. do 
29. marca 2021. Nie len prieskum 
Eurobarometra, ale aj výsledky 
otvorenej verejnej konzultácie uká-
zali zvyšujúcu sa podporu pravidiel 
zaokrúhľovania a zrušenia jedno- 
a dvojcentových euromincí. S ich 
zrušením súhlasí 67 % opýtaných. 
Z otvorenej verejnej konzultácie o 
pravidlách zaokrúhľovania vyplýva, 
že 72 % respondentov nepovažuje 
jedno- a dve eurocentové mince za 
užitočné a 71 % sa domnieva, že by 
sa mali zaviesť pravidlá zaokrúhľo-
vania na najbližších päť eurocentov. 
Väčšina respondentov sa domnie-
va, že pravidlá zaokrúhľovania by 
mali byť povinné (71 %) a harmoni-
zované v eurozóne (77 %). Verejná 
konzultácia, ktorá bola otvorená 15 
týždňov, priniesla 17 033 odpovedí.
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VYŠE 2 MILIÁRD EUR NA PODPORU 
OBNOVY, ODOLNOSTI A ROZMANITOSTI 
KULTÚRNYCH A KREATÍVNYCH SEKTOROV

Komisia prijala pracovný program 
na prvý rok programového obdo-
bia Kreatívnej Európy 2021 – 2027. 
Tým odštartovala nové opatrenia 

na podporu kultúrnych a kreatív-
nych sektorov v Európe i mimo 
nej. V roku 2021 bude program 
disponovať doteraz nevídaným 

KOMISIA PREDKLADÁ USMERNENIE NA POSILNENIE KÓDEXU 
POSTUPOV PROTI ŠÍRENIU DEZINFORMÁCIÍ

V usmernení sa apeluje na posil-
nenie kódexu v týchto oblastiach:

• Širšie zapojenie s individuálne 
prispôsobenými záväzkami

• Znížiť hodnotu dezinformácii
• Zabezpečiť integritu služieb
• Posilniť postavenie používateľov, 

aby porozumeli dezinformáciám 
a vedeli ich nahlásiť

• Zvýšiť rozsah overovania údajov 
a poskytnúť výskumným pracov-
níkom lepší prístup k údajom

• Pevný rámec monitorovania
• Vytvorenie Centra pre transpa-

rentnosť

rozpočtom vo výške približne 300 
miliónov eur. Tieto prostriedky by 
mali profesionálom a umelcom 
zo všetkých kultúrnych sektorov 
pomôcť spolupracovať naprieč 
disciplínami a hranicami, nájsť viac 
príležitostí a osloviť nové publi-
kum. Dnešným prijatím sa kladú 
základy pre prvé výzvy na pred-
kladanie návrhov v rámci nového 
programu. Tieto výzvy budú otvo-
rené pre všetky organizácie, ktoré 
pôsobia v príslušných kultúrnych 
a kreatívnych sektoroch. Celkový 
rozpočet programu na sedem ro-
kov predstavuje 2,4 miliardy eur, 
čo je oproti predchádzajúcemu ob-
dobiu nárast o 63 %. Program má 
takisto zvýšiť konkurencieschop-
nosť kultúrnych sektorov a záro-
veň podporiť ich úsilie o väčšiu 
ekologickosť, digitalizáciu a inklu-
zívnosť. Osobitná pozornosť sa ve-
nuje posilneniu odolnosti a obnovy 
kultúrnych a kreatívnych sektorov 
v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Komisia uverejňuje usmernenie o 
tom, ako by sa mal Kódex postupov 
proti dezinformáciám,  prvý svojho 
druhu na celom svete, posilniť tak, 
aby sa stal účinnejším nástrojom 
na boj proti dezinformáciám. Ko-
misia ním stanovuje svoje očaká-
vania, vyzýva na pevnejšie záväz-
ky signatárov a predpokladá širšiu 
účasť na kódexe. Vďaka spoľahli-
vému monitorovaciemu rámcu a 
jasným ukazovateľom výkonnosti 
by mali signatári znížiť finančné 
stimuly pre dezinformácie, posil-

niť postavenie používateľov, aby sa 
aktívne podieľali na predchádzaní 
ich šíreniu, lepšie spolupracovať s 
overovateľmi faktov vo všetkých 
členských štátoch a jazykoch EÚ a 
poskytnúť výskumným pracovní-
kom rámec pre prístup k údajom. 
Komisia vyzve signatárov kódexu 
postupov, aby sa zišli a v súlade s 
ustanovením kódex posilnili. Takis-
to vyzve ďalších signatárov, aby sa 
pripojili ku kódexu. Na tento účel 
osloví potenciálnych nových sig-
natárov a zainteresované strany. 
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Aktivity ED Lučenec 

KOMISIA OTVORILA VEREJNÚ KONZULTÁCIU O UZNÁVANÍ 
RODIČOVSTVA MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Európska komisia otvorila verejnú 
konzultáciu v otázke cezhraničného 
uznávania rodičovstva. Jej cieľom 
je zhromaždiť údaje o súčasných 
problémoch cezhraničného uzná-
vania rodičovstva v EÚ a názory 
zainteresovaných strán. Výsledky 
konzultácie budú podkladom pre 
iniciatívu týkajúcu sa uznávania ro-
dičovstva medzi členskými štátmi, 
ktorá sa očakáva v roku 2022. Rodi-
čovstvo preukázané v jednej krajine 
EÚ nemusí byť uznané v inej kraji-

ne. To môže viesť k problémom pri 
cestovaní alebo presťahovaní sa do 
inej krajiny EÚ a môže ohroziť prá-
va dieťaťa odvodené z rodičovstva 
(napr. výživné, dedenie). Cieľom 
tejto iniciatívy je zabezpečiť, aby 
sa rodičovstvo preukázané v jednej 
krajine EÚ uznávalo v celej EÚ a aby 
sa tak zachovali práva detí v cezhra-
ničných situáciách, najmä keď ich 
rodiny cestujú alebo sa presťahujú v 
rámci EÚ. Verejná konzultácia bude 
otvorená do 11. augusta 2021.

ZELENÁ DOHODA: 
NULOVÉ ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA, VODY A PÔDY

Európska komisia prijala akčný 
plán EÚ: „Dosahovanie nulové-
ho znečisťovania ovzdušia, vody a 
pôdy“ – ide o kľúčový cieľ Európ-
skej zelenej dohody a hlavnú tému 
tohtoročného Zeleného týždňa EÚ. 
Osobitný dôraz pritom kladie na 
digitálne riešenia. Okrem toho sa 
plánuje aj preskúmanie príslušných 
právnych predpisov EÚ s cieľom od-
haliť pretrvávajúce medzery a zistiť, 
kde treba vylepšiť vykonávanie, aby 
sa tieto právne povinnosti spĺňali.

Akčný plán má poslúžiť na dosiah-
nutie cieľa zdravej planéty pre zdra-
vých ľudí do roku 2050. Zahŕňa čiast-
kové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť 
znečisťovanie pri zdroji do roku 2030 
v porovnaní so súčasným stavom. 

Konkrétne:
• zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe 

znížiť počet predčasných úmrtí 
spôsobených jeho znečistením 
o 55 %,

• zredukovať množstvo odpadu 
a plastov, ktoré sa dostávajú do 

oceánov (o 50 %), a mikroplas-
tov uvoľňovaných do životného 
prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť 
kvalitu vody,

• znížiť mieru straty živín a pou-
žívania chemických pesticídov 
o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu 
pôdy,

• zmierniť podiel ekosystémov 
EÚ, v ktorých znečistenie ovzdu-
šia ohrozuje biodiverzitu, o 
25 %,

• znížiť počet ľudí, ktorí sú chro-
nicky vystavení škodlivému 
hluku z dopravy, o 30 % a

• výrazne zredukovať mieru 
vzniku odpadu a o 50 % znížiť 
objem zvyškového komunálneho 
odpadu.

Plán zahŕňa náčrt viacerých 
hlavných iniciatív a opatrení, 
medzi nimi:
• užšie zladenie noriem kvality 

ovzdušia s aktuálnymi odporú-
čaniami Svetovej zdravotníckej 
organizácie,

• preskúmanie noriem kvality vôd 
vrátane riek a morí EÚ, zníženie 
miery znečistenia pôdy a podpo-
ra jej revitalizácie,

• preskúmanie väčšiny právnych 
predpisov EÚ o odpade s cieľom 
prispôsobiť ich podľa zásad čis-
tého a obehového hospodárstva,

• podpora nulového znečisťovania 
pri výrobe a spotrebe,

• obmedzenie vývozu škodlivých 
a toxických výrobkov a odpadu 
do tretích krajín v snahe zmenšiť 
externú ekologickú stopu EÚ,

• zavedenie tzv. živých laboratórií 
zameraných na zelené digitálne 
a inteligentné riešenia pre nulové 
znečisťovanie.
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AKTUALIZÁCIA PRIEMYSELNEJ STRATÉGIE: OBNOVA EURÓPY 
VĎAKA SILNEJŠIEMU JEDNOTNÉMU TRHU

Komisia aktualizuje priemyselnú 
stratégiu EÚ tak, aby jej ambície 
v tejto oblasti plne odzrkadľovali 
novú realitu po kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19 a boli hnacím 
motorom pri prechode na udrža-
teľnejšie, digitálne, odolné a globál-
ne konkurencieschopné hospodár-
stvo. V aktualizovanej stratégii sa 
opätovne potvrdzujú priority sta-
novené v oznámení z marca 2020, 

ktoré bolo uverejnené pred vyhlá-
sením pandémie ochorenia CO-
VID-19. Zároveň reaguje na ponau-
čenia z krízy s cieľom podporiť 
obnovu a posilniť otvorenú strate-
gickú autonómiu EÚ. Navrhujú sa 
v nej nové opatrenia na posilnenie 
odolnosti nášho jednotného trhu, 
najmä v časoch krízy. Zaoberá sa 
potrebou lepšie pochopiť naše zá-
vislosti v kľúčových strategických 

oblastiach a predstavuje súbor 
nástrojov na ich riešenie. Ponúka 
nové opatrenia na urýchlenie ze-
lenej a digitálnej transformácie. 
Aktualizovaná stratégia je takisto 
odpoveďou na výzvy identifikovať 
a monitorovať hlavné ukazovatele 
konkurencieschopnosti hospodár-
stva EÚ ako celku: integrácia jed-
notného trhu, rast produktivity, 
medzinárodná konkurencieschop-
nosť, verejné a súkromné investí-
cie a investície do výskumu a vývo-
ja. Jadrom aktualizovanej stratégie 
sú malé a stredné podniky. Na ne 
je zacielená špecifická finančná 
podpora a opatrenia, ktoré majú 
MSP a startupom uľahčiť túto 
dvojitú transformáciu. Komisia 
v súčasnosti finalizuje proces vy-
menovania pána Vazila Hudáka za 
vyslanca pre MSP. Komisia dnes 
prijala aj návrh nariadenia o zahra-
ničných subvenciách narúšajúcich 
jednotný trh. Ide o kľúčový prvok 
pre úspech priemyselnej stratégie 
EÚ, ktorý zabezpečí rovnaké pod-
mienky a podporí spravodlivý a 
konkurencieschopný jednotný trh.

ŠTÁTNA POMOC PRE SLOVENSKO: KOMISIA SCHVÁLILA SLOV-
ENSKÚ SCHÉMU POMOCI VO VÝŠKE 90 MILIÓNOV EUR NA POD-
PORU PREVÁDZKOVATEĽOV V ODVETVÍ CESTOVNÉHO RUCHU

Európska komisia schválila slo-
venskú schému pomoci vo výške 90 
miliónov eur na podporu prevádz-
kovateľov pôsobiacich v odvetví 
cestovného ruchu postihnutého 
pandémiou koronavírusu. Opatre-
nie bolo schválené na základe do-
časného rámca štátnej pomoci. 
Cieľom verejnej podpory vo forme 
priamych grantov je zmierniť vplyv 

reštriktívnych opatrení, ktoré slo-
venská vláda musela zaviesť na ob-
medzenie šírenia koronavírusu, na 
príjemcov. Pomoc vykompenzuje 
prevádzkovateľom cestovného ru-
chu časť ich nepokrytých fixných 
nákladov a poskytne sa podnikom, 
ktoré zaznamenali pokles obratu 
aspoň o 40 % v období od 1. apríla 
2020 do 31. decembra 2021, alebo 
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časť tohto obdobia v porovnaní s 
rovnakým obdobím v roku 2019. 
Výška pomoci v rámci opatrenia 
nepresiahne 10 % nominálneho 
zníženia čistého obratu. Podľa Ko-
misie je slovenská schéma v súla-
de s podmienkami stanovenými 
v dočasnom rámci. Konkrétne to 
znamená, že pomoc i) nepresiah-
ne 70 % nepokrytých fixných ná-
kladov s výnimkou mikropodnikov 
a malých podnikov, kde nepre-
siahne 90 % nepokrytých fixných 
nákladov; ii) nepresiahne 10 mi-
liónov eur na príjemcu; a iii) po-

skytne sa najneskôr 31. decembra 
2021. Komisia dospela k záveru, že 
opatrenie je nevyhnutné, vhodné 
a primerané na nápravu vážnej 
poruchy fungovania v hospodár-
stve členského štátu v súlade s 
článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ 
a podmienkami dočasného rámca. 
Na tomto základe Komisia schvá-
lila opatrenie podľa pravidiel EÚ o 
štátnej pomoci. Viac informácií o 
dočasnom rámci a ďalších opatre-
niach, ktoré Komisia prijala na rie-
šenie hospodárskeho vplyvu pan-
démie koronavírusu nájdete tu.

PRACOVNÉ MIESTA V SR A EÚ 
YOUNG PROFESSIONAL PROGRAMME (UNESCO)

Sekretariát Slovenskej komisie 
pre UNESCO si Vás dovoľuje in-
formovať o možnosti prihlásiť sa 
do Young Professionals Program-
me UNESCO, ktorý sa otvára ten-
to rok po viacročnej prestávke.

Mladí profesionáli do 32 rokov 
(narodení 1. januára 1989 a neskôr) 
sa majú možnosť uchádzať o pra-
covné miesto na Sekretariáte Or-
ganizácie OSN pre vzdelávanie, 
vedu a kultúru UNESCO v Paríži.

Podmienkou je dokončené ma-
gisterské štúdium v niektorej 
z nasledovných oblastí: vzdeláva-
nie, kultúra, komunikácia, spolo-
čenské vedy, prírodné vedy, ma-
nažment, financie, účtovníctvo, 
právo alebo medzinárodné vzťahy.

Podmienkou je taktiež plynulá 
angličtina alebo plynulá francúz-
ština, avšak obrovskou výhodou 
je ovládať oba jazyky. Znalosť 

arabčiny, čínštiny, ruštiny a špa-
nielčiny je dodatočným plusom.

Záujemcovia musia preu-
kázať znalosť systému OSN 
a stotožniť sa s hodnotami 
UNESCO, akými sú rešpekt pre di-
verzitu, integrita a profesionalita.

Prihlásiť sa možno zaslaním 
CV v angličtine alebo francúzšti-
ne na adresu unesco@mzv.sk do 
31. júla 2021. Prihlášky zaslané po 
tomto termíne nebudú akcep-
tované. Súčasťou prihlášky by 
malo byť aj odôvodnenie moti-
vácie pracovať pre UNESCO, ako 
aj bližšie určenie oblasti, v ktorej 
má uchádzač záujem pracovať.

Viac informácií:
 
https://careers.unesco.org/con-

tent/Young-Professional-Program-
me/?locale=en_GB

europedirect@lucenec.sk
www.edlucenec.eu
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