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NEMECKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ:
1. JÚLA – 31. DECEMBRA 2020
Nemecko prebralo od 1. júla po
Chorvátsko predsedníctvo v Rade
EÚ. Priority nemeckého predsedníctva sa riadia jeho mottom:
„Spoločne za obnovu Európy“.
Program predsedníctva sa sústreďuje na štyri hlavné oblasti:
• prekonanie následkov krízy spôsobenej koronavírusom v záujme dlhodobej, ako aj hospodárskej a sociálnej obnovy
• silnejšia a inovatívnejšia Európa
• spravodlivá Európa
• udržateľná Európa
• Európa bezpečnosti a spoločných hodnôt
• silnejšia Európa vo svete

Nemecké predsedníctvo Rady
EÚ sa bude priamo zameriavať na
prekonanie pandémie ochorenia
COVID-19. Boj proti šíreniu vírusu, podpora obnovy európskeho
hospodárstva a posilnenie sociálnej súdržnosti v Európe. V záujme dosiahnutia týchto cieľov
sa Nemecko zaviazalo k spoločne
schváleným opatreniam, európskej solidarite a spoločným hodnotám.
Bližšie info na: https://www.
eu2020.de/eu2020-en

AKTIVITY ED LUČENEC
VÝSTAVA FOTIEK
FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE
„NOVÁ EURÓPA“
Široká verejnosť mala možnosť
si pozrieť ešte počas mesiaca júl
2020 vo vstupnej hale Mestského
informačného centra/Informačného centra Europe Direct Lučenec vystavené všetky fotky, ktoré
sa zúčastnili našej fotografickej
súťaže „Nová Európa“. Výstava
bola ukončená k 31. júlu 2020.
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NOVINKY Z EÚ
EK ZABEZPEČUJE PRÍSTUP EÚ
K REMDEZIVIRU NA LIEČBU OCHORENIA
COVID-19
Európska komisia podpísala

zmluvu s farmaceutickou spoločnosťou Gilead, vďaka ktorej chce
zabezpečiť liečebné dávky Veklury
(obchodný názov pre remdezivir).
Ide o prvý liek povolený na úrovni
EÚ na liečbu ochorenia COVID-19.
S cieľom pokryť bezprostredné
potreby budú s koordináciou a
podporou Komisie od začiatku
augusta šarže lieku Veklury sprístupňované členským štátom a

Spojenému kráľovstvu.
Zmluva vo výške 63 miliónov
EUR bude financovaná nástrojom núdzovej podpory Komisie.
Tým sa zabezpečí liečba približne
30 000 pacientov, ktorí vykazujú
závažné symptómy ochorenia COVID-19. Pomôže to pokryť súčasné potreby v priebehu niekoľkých
nasledujúcich mesiacov, pričom
sa zabezpečí spravodlivé rozdelenie na úrovni EÚ na základe alokačného kľúča. Takisto sa pritom
zohľadní odporúčanie Európskeho
centra pre prevenciu a kontrolu
chorôb. Komisia v súčasnosti pripravuje aj spoločné obstarávanie
na ďalšie dodávky lieku, ktoré by
mali od októbra pokryť dodatočné potreby a zásoby.

VÝZVA EK NA VYTVORENIE INOVATÍVNYCH
PARTNERSTIEV MEDZI REGIÓNMI EÚ
Európska komisia zverejnila výzvu na vyjadrenie záujmu o tematické partnerstvá na vedenie
medziregionálnych inovatívnych
projektov zameraných na podporu reakčnej schopnosti a oživenia
hospodárstva v nadväznosti na
pandémiu koronavírusu. Cieľom
tejto výzvy je pomôcť regiónom
využiť príležitosti vyplývajúce z
krízy, vybudovať si odolnosť a pri
oživení najpostihnutejších odvetví, ako je zdravotníctvo a cestovný ruch, vychádzať zo zelenej a
digitálnej transformácie. Záujem
môžu vyjadriť aj zainteresované strany, ako sú univerzity, výskumné centrá, podnikateľské
klastre a malé a stredné podniky,
ktoré sú ochotné viesť medziregionálne inovatívne partnerstvá

zamerané na uľahčenie komercializácie a rozšírenie medziregionálnych inovatívnych projektov a
na stimulovanie podnikateľských
investícií.
Medziregionálne partnerstvá sa
zamerajú na oblasť liekov alebo
zdravotníckych pomôcok určených na boj proti koronavírusu,
na obehového hospodárstva v
oblasti zdravia, na projekty, ktoré
podporujú udržateľný a digitálny
cestovný ruch a na rozvoj vodíkových technológií v regiónoch s vysokými emisiami uhlíka. Do konca
roka 2021 by každé vybrané partnerstvo malo mať stanovený súbor opatrení na urýchlenie zavádzania inovácií, komercializácie
a rozšírenia medziregionálnych
investičných projektov.
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EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA:
307 MILIÓNOV EUR PRE ZAČÍNAJÚCE
INOVATÍVNE PODNIKY

Európska rada pre inovácie
(EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym začínajúcim podnikom a malým a
stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov
Európskej zelenej dohody a plánu
obnovy. Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre
automobilový, letecký a námorný
sektor až po pokročilé materiály a technológie internetu vecí.
Medzi úspešnými návrhmi je aj
slovenská spoločnosť Sensoneo,
j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 milióna eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového

hospodárstva, ktoré prináša zníženie emisií CO2 spôsobených
procesom zberu odpadu o 60 %.
EIC udelilo aj 562 pečatí excelentnosti v súvislosti s Európskou
zelenou dohodou začínajúcim
podnikom a MSP, 15 z nich bolo
pridelených slovenským podnikom. Viac ako tretinu spoločností

v EIC výzve vedú ženy – generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s
predchádzajúcimi kolami výzvy
EIC trojnásobné zvýšenie. Prispelo k nemu opatrenie financovania,
ktoré by zaručilo, že najmenej
štvrtina spoločností pozvaných
na záverečné pohovory vedie generálna riaditeľka.

EÚ INVESTUJE ĎALŠÍCH 100 MILIÓNOV
NA PODPORU VÝSKUMU VAKCÍN
Európska komisia bude sumou
100 miliónov eur spolufinancovať
výzvu, ktorú vyhlásila Koalícia pre
inovácie v oblasti pripravenosti
na epidémie (CEPI) na podporu
rýchleho vývoja očkovacích látok
proti novému koronavírusu. Táto
podpora je súčasťou záväzku Komisie investovať 1 miliardu EUR
z programu Horizont 2020, európskeho programu pre výskum
a inovácie, do naliehavo potrebného výskumu a inovácií s cie-
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ľom vyvinúť diagnostické testy,
liečbu, vakcíny a iné preventívne
nástroje na zabránenie šírenia koronavírusu. Cieľom CEPI, v spolupráci s priemyselnými partnermi,
je rýchlo vytvoriť široké portfólio
najpokročilejších vakcín, ktoré by
mohli byť účinné proti koronavírusu a zabezpečiť ich rozsiahlu
produkciu. Z programu Horizont
2020 bude financovaná výskumná
a inovačná činnosť, nie samotná
vakcína.
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DANE: NOVÝ BALÍK OPATRENÍ, KTORÉ MAJÚ ŠTÁTNA POMOC:
KOMISIA SCHVÁLIPRISPIEŤ K OBNOVE A RASTU EURÓPY
LA SLOVENSKÚ
• V návrhu o administratívnej
spolupráci (DAC 7) sa pra- SCHÉMU FINANCOvidlá EÚ v oblasti daňovej VANIA VO VÝŠKE
transparentnosti rozširujú
na digitálne platformy tak, 80 MILIÓNOV EUR

•
Európska komisia prijala ambiciózny daňový balík, ktorým chce
zabezpečiť, aby daňová politika
EÚ podporovala obnovu hospodárstva a dlhodobý rast v Európe.
Balík je založený na dvojici pilierov – na spravodlivosti a jednoduchosti. Cieľom dnešného balíka
je zlepšiť daňovú spravodlivosť
tým, že sa zintenzívni boj proti
zneužívaniu daní, obmedzí sa nekalá daňová súťaž a zvýši sa daňová transparentnosť. Zároveň sa
zameriava na zjednodušenie daňových pravidiel a postupov, odstránenie administratívnej záťaže a daňových prekážok, aby mali
podniky v celej EÚ priaznivejšie
daňové prostredie.
Daňový balík pozostáva z
troch samostatných iniciatív:
• V akčnom pláne zdaňovania sa uvádza 25 rôznych
opatrení na nadchádzajúce
roky, ktoré majú za cieľ zjednodušiť a spravodlivejšie a
lepšie zosúladiť dane s modernou ekonomikou.

aby tí, ktorí zarábajú predajom tovaru alebo služieb
na platformách, zároveň
platili spravodlivý podiel na
daniach.
Oznámenie o dobrej správe
daňových záležitostí je zamerané na podporu spravodlivého zdaňovania a obmedzovanie nekalej daňovej
súťaže v EÚ aj na medzinárodnej úrovni. Komisia preto
navrhuje reformu kódexu
správania, ktorú zameriava
na daňovú súťaž a škodlivé
daňové praktiky v EÚ.

Európska komisia naďalej považuje spravodlivé zdaňovanie
za jednu zo svojich hlavných priorít ako prostriedok na ochranu
verejných príjmov, ktorý bude v
dlhodobom horizonte zohrávať
dôležitú úlohu pri hospodárskom
oživovaní EÚ. Dnešný balík opatrení je prvou časťou komplexného a ambiciózneho programu EÚ
v oblasti daní na nadchádzajúce
roky. Komisia bude pracovať aj
na novom prístupe k zdaňovaniu podnikov v 21. storočí, ktorý
sa zameria na odolnosť voči výzvam digitálneho hospodárstva.
V súvislosti so zelenou dohodou
Komisia predloží návrhy, ako zabezpečiť, aby zdaňovanie podporovalo cieľ dosiahnuť do roku
2050 klimatickú neutrálnosť EÚ.
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Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v
hodnote 80 miliónov EUR na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja,
ako aj na testovanie a rozširovanie
infraštruktúr súvisiacich s výrobou
produktov relevantných pre boj
proti koronavírusu. Verejná podpora bude spolufinancovaná z európskych štrukturálnych a investičných fondov, bude mať formu
priamych grantov a bude dostupná
pre spoločností všetkých veľkostí.
Cieľom je zvýšiť a urýchliť vývoj
a výrobu produktov, ktoré môžu
pomôcť v boji proti pandémii ochorenia COVID-19, ako sú očkovacie
látky, nemocničné a lekárske prístroje, lieky a ochranné prostriedky.
EK potvrdila, že slovenský systém
finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci
a je nevyhnutný pre boj proti koronakríze. Pomoc pokryje podstatnú
časť nákladov na výskumné investičné projekty, ich výsledok bude
na požiadanie prístupní aj tretím
stranám v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. EK schválila
podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje
členským štátom využívať úplnú
flexibilitu stanovenú v pravidlách
štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie
COVID-19.
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Informačné centrum

Europe Direct Lučenec

VIII. ročník

EUROBAROMETER: AKO OBČANIA EÚ
MÁME VYŠŠIE POVEDOMIE O NAŠICH
EURÓPSKYCH PRÁVACH

Z nového prieskumu Eurobarometra o občianstve EÚ a demokracii, ktorý zverejnila Európska
komisia, vyplýva, že veľká väčšina Európanov (91 %) pozná pojem „občan Európskej únie“. Ide o
najvyššiu úroveň informovanosti
od roku 2007 a stabilný nárast z
87 % zaznamenaných v roku 2015.
Zároveň, až 95 % Slovákov uviedlo, že tento pojem pozná. Väčšina
Európanov je dobre informovaná
o svojich právach. Slovenskí res-
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pondenti poznajú najmä právo
podať sťažnosť inštitúciám Európskej únie (90 %), právo na pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ (86 %), a pokiaľ sú v inom
členskom štáte, právo na rovnaké
zaobchádzanie, aké majú štátni príslušníci daného členského
štátu (83 %). Počet Európanov,
ktorí vedia, čo robiť, keď sa nedodržiavajú ich práva ako občanov
EÚ rastie. Na otázky o voľnom pohybe 82 % respondentov vyjadrilo
názor, že voľný pohyb občanov EÚ
v rámci Európskej únie predstavuje pre hospodárstvo ich krajiny
celkový prínos.
Prieskum obsahoval aj otázky
týkajúce sa volebných práv občanov EÚ. Len niečo viac ako sedem
respondentov z desiatich Európa-

nov (71 %) a 73 % Slovákov vie, že
európsky občan žijúci v inej krajine EÚ, než z ktorej pochádza, má
právo voliť alebo byť volený vo
voľbách do Európskeho parlamentu. Na otázku, pokiaľ ide o voľby
do Európskeho parlamentu v roku
2019, sa veľká väčšina respondentov vyjadrila, že ak by mali lepšie
informácie o voľbách vo všeobecnosti a o konkrétnom vplyve EÚ
na každodenný život, viac by ich
to motivovalo zúčastniť sa na voľbách. Cieľom Európskej komisie je
zhromaždiť informácie, skúsenosti a názory na práva vyplývajúce z
občianstva EÚ, ktoré sa premietnu do ďalšej správy o občianstve
EÚ. EK preto dnes otvorila verejnú konzultáciu o právach vyplývajúcich z občianstva EÚ. Správa o
občianstve EÚ za rok 2020 doplní
akčný plán pre európsku demokraciu. Oba dokumenty sa majú
prijať do konca roku 2020 a ich
cieľom bude prispieť k zlepšeniu
odolnosti demokracií v EÚ.

EURÓPSKA KOMISIA PREPRACOVALA SVOJ PORTÁL
Európska komisia nedávno
spustila prepracovanú verziu
portálu „Vyjadrite svoj názor“.
Táto online platforma vyzýva
všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory
na iniciatívy Komisie v kľúčových
fázach legislatívneho procesu.
Nová verzia by mala zlepšiť konzultácie a komunikáciu Komisie s
verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Jej cieľom je zlepšiť kvalitu
tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán prostredníctvom portálu.
Nová verzia portálu má zlepše-

né funkcie vyhľadávania a portál
je používateľsky ústretovejší. Aj
prostredníctvom takého informačného nástroja, ako je portál
„Vyjadrite svoj názor“, Komisia
v rámci svojho programu lepšej
právnej regulácie konzultuje rozsiahlu škálu organizácií a širokú
verejnosť. Aktívnym zhromažďovaním online spätnej väzby a jej
analýzou EK zabezpečuje, aby
iniciatívy EÚ, napríklad zelená a
digitálna transformácia, reagovali na súčasné výzvy a aby boli
primerané. Európska komisia v
roku 2015 spustila program lepšej
právnej regulácie s cieľom zlepšiť tvorbu politiky a zjednodušiť
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právne predpisy. Verejná konzultácia je súčasťou širšieho programu na zlepšenie transparentnosti a zodpovednosti činností
EÚ. Hlavným cieľom Komisie je
podporovať účasť Európanov a
občianskej spoločnosti na vytváraní politiky EÚ. V rokoch 2015
až 2018 Komisia uskutočnila 454
verejných konzultácií. Priemerný
počet príspevkov vzrástol zo 461
príspevkov v roku 2015 na 2 091
príspevkov v roku 2018. Nezahŕňa
to pozitívne mimoriadne hodnoty, ako napríklad verejnú konzultáciu o úprave letného času, na
ktorú prišlo približne 4,6 milióna
odpovedí.
Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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PROSPECH KLIMATICKY NEUTRÁLNEJ EURÓPY
Európska komisia predstavila
plány pre integráciu energetického systému budúcnosti a vodík.
Komisia zároveň zakladá Európsku alianciu pre čistý vodík. Ak
sa má stať Európa do roku 2050
klimaticky neutrálnou, potrebuje transformovať svoj energetický systém, ktorý dnes produkuje
75 % všetkých emisií skleníkových
plynov v EÚ. Prijaté stratégie EÚ
pre integráciu energetického systému a vodíka, založené na dvoch
paralelných cieľoch dosiahnutia
čistejšej planéty a silnejšej ekonomiky, smerujú k vybudovaniu
efektívnejšieho a vzájomne prepojenejšieho odvetvia energetiky. Obe stratégie prichádzajú s
novým investičným programom
v oblasti čistej energie, ktorý je v
súlade s balíkom Komisie na oživenie hospodárstva „NextGenerationEU“ a európskou zelenou
dohodou.
Plánované investície majú potenciál podporiť oživenie ekonomiky po pandémii koronavírusu.
Vďaka nim vzniknú v Európe nové
pracovné miesta a posilní sa jej
vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v strategických
odvetviach, ktoré sú pre odolnosť Európy kľúčové. Stratégia
EÚ pre integráciu energetického
systému vytvorí rámec prechodu
na zelenú energiu. Pri súčasnom
modeli, kde spotreba energie v
doprave, priemysle, vykurovaní a
správe budov prebieha v oddelených „silách“, z ktorých každé
má svoje samostatné hodnotové reťazce, pravidlá, plánovanie,
samostatnú infraštruktúru a
prevádzku, sa nám nepodarí do-

siahnuť klimatickú neutralitu do
roku 2050 nákladovo efektívnym
spôsobom. Zmeny v nákladoch
na inovatívne riešenia preto treba začleniť do spôsobu fungovania nášho energetického systému. Je potrebné vytvoriť nové
väzby medzi odvetviami a využiť
technologický pokrok. V stratégii je stanovených 38 opatrení
na vytvorenie integrovanejšieho
energetického systému. Patrí k
nim revízia existujúcich právnych predpisov, finančná podpora, výskum a zavádzanie nových
technológií a digitálnych nástrojov, usmernenia pre členské štáty k fiškálnym opatreniam a tiež
postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá, reforma správy trhu,
plánovanie infraštruktúry a lepšie
informovanie spotrebiteľov.
V integrovanom energetickom
systéme môže vodík podporovať
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dekarbonizáciu priemyslu, dopravy, výroby elektriny a jej dodávku
do budov v celej Európe. Vodíková stratégia EÚ rieši, ako tento
potenciál využiť v praxi pomocou
investícií, regulácie, tvorby trhu
a výskumu a inovácií. Vodík je
možné použiť v odvetviach, ktoré nie sú vhodné na elektrifikáciu,
a skladovať tak, aby sa vyvážili
variabilné toky energie z obnoviteľných zdrojov. To sa však dá
dosiahnuť len koordinovanou činnosťou verejných a súkromných
sektorov na úrovni EÚ. Prioritou
je rozšíriť využívanie vodíka z obnoviteľných zdrojov vyrábaného
prevažne z veternej a slnečnej
energie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sú však na
rapídne zníženie emisií a podporu rozvoja životaschopného trhu
potrebné aj ďalšie formy nízkouhlíkového vodíka.

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ
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SÚŤAŽE V EÚ
#EUINMYREGION 2020 – PRÍBEHY
Dobré príbehy nám jednoducho nehovoria len niečo, čo ešte
nevieme. Zdieľajú nápady, skúsenosti a dokonca aj názory. Sú
jednoduché a konkrétne. Môžu
byť zábavné a zároveň náučné,
pochopiteľné pre všetkých a nezabudnuteľné. Podeľte sa o tie
vaše s nami.
Experti, ktorí pracujú na projektoch a programoch financovaných zo zdrojov EÚ sú vyzvaní zúčastniť sa súťaže #EUinmyregion.
Príbehy, s možnosťou vyhrať
účasť na Európskom týždni regiónov v októbri v Bruseli, na ktorom
sa zúčastnia špeciálneho programu spojeného so školením a zviditeľnením ich projektu uvedeného v príbehu. Formát je voľný:
príbehy môžu byť na videu alebo
audiu, na obrázkoch alebo vo forme textu.
Ak sa chcete zúčastniť, pošlite
odkaz na príbeh, ktorý je verejne
prístupný na adresu info@euin-

myregion.eu (predmet: “EUinmyregion – stories“).
Uveďte jasné vyhlásenie, že ste
si prečítali, pochopili a akceptovali podmienky účasti na e-maile.
Podpísaný formulár autorizácie
je potrebný iba v prípade, keď je
na obrázku možné rozpoznať jednotlivca.
Súťaž trvá do konca augusta
2020. Bližšie info na: https://
ec.europa.eu/slovakia/news/EUinmyregion_2020_sk
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