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PORTUGALSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EÚ
Od 01.01.2021 preberá predsedníctvo v Rade
Európskej únie na nasledujúcich šesť mesiacov
Portugalsko.
Priority portugalského predsedníctva sa riadia jeho mottom: „Čas na výsledky: spravodlivú, zelenú a digitálnu obnovu“
Program predsedníctva sa zameriava na päť
hlavných oblastí, ktoré sú v súlade s cieľmi strategického programu EÚ:
• posilňovať odolnosť Európy
• podporovať dôveru v európsky sociálny model
• presadzovať udržateľnú obnovu
• urýchliť spravodlivú a inkluzívnu digitálnu
transformáciu
• opätovne potvrdiť úlohu EÚ vo svete a zabezpečiť, aby bola založená na otvorenosti a
multilateralizme
Portugalské predsedníctvo Rady EÚ sa bude
zameriavať na to, aby EÚ prekonala pandémiu
ochorenia COVID-19. Bude presadzovať víziu
EÚ, ktorá je inovačná, zameraná na budúcnosť
a založená na spoločných hodnotách solidarity,
zbližovania a súdržnosti.
Webová stránka predsedníctva Portugalska: https://www.2021portugal.eu/e

2021 JE EURÓPSKYM ROKOM ŽELEZNÍC
Piatok 1. januára 2021 začal Európsky rok železníc. Táto iniciatíva Európskej komisie vyzdvihne
výhody železničnej dopravy ako udržateľného,
inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy.
V priebehu roka 2021 sa železnica stane stredobodom pozornosti celého kontinentu s cieľom
podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi. V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 % emisií skleníkových
plynov súvisiacich s dopravou. Z toho vyplýva,
že je jednou z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy. Okrem iných výhod
je železničná doprava mimoriadne bezpečná a
spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom
transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Napriek
týmto výhodám len asi 7 % cestujúcich a 11 %
tovaru cestuje po železnici. Európsky rok železníc vytvorí impulz, ktorý pomôže zvýšiť podiel
železničnej dopravy na osobnej a nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových
plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ,
čím sa výrazne prispeje k úsiliu EÚ dosiahnuť ciele európskej zelenej dohody, teda dosiahnuť do
roku 2050 klimatickú neutralitu.
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NOVINKY Z EÚ
KOMISIA NAVRHUJE ZAKÚPIŤ
ĎALŠÍCH 300 MILIÓNOV
DÁVOK OČKOVACEJ LÁTKY
BIONTECH-PFIZER
Európska komisia navrhla členským štátom EÚ nákup ďalších 200 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyrábanej spoločnosťami
BioNTech a Pfizer s možnosťou získať ešte ďalších 100 miliónov dávok. Európskej únii by to umožnilo nakúpiť až 600 miliónov dávok tejto vakcíny,
ktorá sa už používa v celej EÚ. Tieto ďalšie dávky budú dodané začiatkom
druhého štvrťroka 2021. EÚ získala široké portfólio vakcín s rôznymi technológiami. Pre Európu a jej susedov zabezpečila až 2,3 miliardy dávok najsľubnejších potenciálnych vakcín. Okrem vakcíny od BioNTech-Pfizer bola
6. januára 2021 schválená druhá vakcína, ktorú vyrába spoločnosť Moderna. Očakáva sa, že čoskoro budú schválené ďalšie vakcíny. Toto portfólio
vakcín by Európskej únii umožnilo nielen pokryť potreby všetkých svojich
obyvateľov, ale aj dodať vakcíny susedným krajinám.

POSILNENIE PODNIKOV S VYUŽITÍM EURÓPSKEHO FONDU
Ideas Powered for Business SME Fund je
grantový program v hodnote 20 miliónov EUR
vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP) v súvislosti s prístupom
k právam v oblasti duševného vlastníctva.
Program je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a
chrániť svoje práva v tejto oblasti na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni. Vzťahuje sa
na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov. Program podporuje Európska komisia a Úrad EÚ pre duševné
vlastníctvo (EUIPO). Malé a stredné podniky,
so sídlom v jednej z 27 členských krajín, môžu
získať prístup ku dvom službám, ktoré zahŕňajú
čiastočnú náhradu nákladov na služby včasnej
diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP
scan, služba 1) prihlášok ochranných známok a
dizajnov na vnútroštátnej, regionálnej (Benelux)
a únijnej úrovni (služba 2). Každý MSP môže získať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.
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ŠTÁTNA POMOC: KOMISIA SCHVÁLILA SLOVENSKÚ SCHÉMU
POMOCI VO VÝŠKE 8 MILIÓNOV EUR NA PODPORU
PROFESIONÁLNYCH ŠPORTOVÝCH KLUBOV
Európska komisia schválila slovenskú schému
vo výške 8 miliónov eur na podporu športových
klubov, ktoré sa zúčastňujú na profesionálnych
ligach v súvislosti s obmedzeniami spôsobenými pandémiou koronavírusu. Schéma bola
schválená na základe dočasného rámca štátnej
pomoci a bude mať podobu priamych grantov
pre spoločnosti, ktoré zaznamenali výrazný
pokles príjmov v dôsledku pandémie. Cieľom
schémy je riešiť potreby príjemcov v oblasti likvidity a pomôcť im pokračovať v činnosti počas
epidémie aj po nej. Podpora bude poskytnutá
najneskôr do 30. júna 2021 a neprekročí 800.000
eur na spoločnosť. Komisia dospela k záveru, že
opatrenia sú potrebné, vhodné a primerané na
nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu a že slovenská schéma je
v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

VEREJNÉ KONZULTÁCIE: SCHENGENSKÁ STRATÉGIA,
DIGITÁLNA DAŇ A POISTENIA VÝVOZNÝCH ÚVEROV

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o budúcnosti schengenského priestoru,
ktorej cieľom je zhromaždiť príspevky občanov,
občianskych spoločností a ďalších zainteresovaných strán, ktoré majú záujem o formovanie
budúcnosti Schengenu. V rámci Paktu o migrácii a azyle Komisia oznámila prijatie Stratégie o
budúcnosti schengenského priestoru, ktorá by
zahŕňala iniciatívy zamerané na jeho podporu.
Konzultácia sa taktiež týka dopadu pandémie

ochorenia Covid-19 a znovuzavedenia hraničných kontrol počas pandémie. Verejná konzultácia bude otvorená do 16. marca a prispieť do
nej môžete vyplneným dotazníka v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie. Komisia
otvorila aj verejnú konzultáciu o novej digitálnej dani. Jej cieľom je zabezpečiť spravodlivé
zdaňovanie v digitálnej ekonomike a zaistiť tak
Európu pripravenú na digitálny vek. Daňové systémy za posledné roky zaostávajú za globálnym
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technologickým vývojom, čo malo za následok,
že digitálne spoločnosti platia menej daní. Koronakríza tiež zhoršila túto situáciu urýchleným
prechodom na digitálny svet, čím sa zvýšili zisky
mnohých online spoločností. Digitálna daň by
mohol zabezpečiť, uplatňovanie pravidiel EÚ
v digitálnom hospodárstve a aby spoločnosti, či
už digitálne alebo nedigitálne, súťažili v Európe
za spravodlivých podmienok a prispeli tak k oživeniu hospodárstva. Táto verejná konzultácia
sa zameriava na všetky zainteresované strany
pôsobiace v digitálnej ekonomike a potrvá 12
týždňov. Komisia otvorila aj verejnú konzultáciu s cieľom posúdiť dostupnosť kapacity súkromného krátkodobého poistenia vývozných
úverov pre vývoz do všetkých krajín, ktoré sú
uvedené v oznámení z roku 2012 ako „krajiny
s obchodovateľným rizikom“. Na základe výsledkov verejnej konzultácie Komisia posúdi, či
je súčasné dočasné vypustenie krajín z tohto
zoznamu naďalej opodstatnené. Vývozné úvery
umožňujú zahraničným kupujúcim tovarov a/
alebo služieb odložiť príslušnú platbu. Všetky
verejné konzultácie Európskej komisie nájdete
na portáli Vyjadrite svoj názor.
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VERÍME, ŽE OČKOVANIE V MINULOSTI VYHUBILO VÁŽNE
CHOROBY, VOČI VAKCÍNE PROTI COVID-19 SME VŠAK SKEPTICKÍ

Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu verejnej mienky o očkovaní proti ochoreniu
Covid-19. Slovensko sa v ňom zaradilo medzi
krajiny, ktoré najmenej dôverujú vakcínam a
ich bezpečnosti. Napriek tomu sa proti nové-

mu koronavírusu chystá zaočkovať 62 % Slovákov a 70 % Európanov. 62,6 % respondentov
zo všetkých členských štátov zastáva názor, že
vakcíny proti novému koronavírusu sú bezpečné. S týmto vyjadrením nesúhlasí 42 %, a takmer
polovica si myslí, že vakcíny sú neefektívne. V
Európskej únii ich efektívnosti verí 73,4 % obyvateľov. Slovensko patrí spolu s Bulharskom a
Slovinskom medzi krajiny, v ktorých najväčšia
časť obyvateľstva úplne nesúhlasí s očkovaním.
Viac než tretina respondentov zo Slovenska odpovedalo, že by sa nikdy nedali zaočkovať. No
mnohí pripustili, že by zmenili svoj prístup, keby
videli priame dôkazy o bezpečnosti a účinnosti
vakcín na už zaočkovaných ľuďoch. 66,5 % respondentov pritom uviedlo, že pozná ľudí, ktorí
mali pozitívny test na Covid-19 a 61,7 % pozná
ľudí, ktorí kvôli novému koronavírusu ochoreli.
Väčšina respondentov by chcela získať viac in-

formácií o bezpečnosti vakcín Covid-19 (56,9 %)
i o účinnosti vakcín (49,9 %). Pričom za najdôveryhodnejšie zdroje považujú zdravotníckych
pracovníkov, lekárov, zdravotné sestry a farmaceutov (56,6 %), národným zdravotníckym
orgánom (42,6 %) a Európskej únii (20,3 %) a
medzi najmenej dôveryhodné radia médiá (9,4
%), webové stránky (7,8 %) a online sociálne siete (5,4 %). Na samom konci sme sa ocitli aj pri
názore, za akých okolností sa skončí pandémia.
Približne šesť z desať Európanov (59 %) verí, že
jediný spôsob ako skoncovať s pandémiou je
očkovaním. S týmto názorom však súhlasí iba
40,7 % opýtaných Slovákov. Paradoxne, takmer
osem z desiatich Európanov (76,2 %) verí, že
závažné choroby v minulosti zmizli práve vďaka očkovaniu. Navyše až 96,3 % respondentov
uviedlo, že boli zaočkovaní v detstve a 70,5 % aj
v dospelosti.

KOMISIA NAVRHUJE AKTUALIZOVAŤ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA
CESTOVANIA V RÁMCI EÚ A Z KRAJÍN MIMO EÚ
Európska komisia predložila dva návrhy s cieľom aktualizovať koordinovaný prístup k obmedzeniam voľného pohybu v rámci EÚ a zaviesť
dodatočné záruky a požiadavky pre cestujúcich
prichádzajúcich z tretích krajín.
Vzhľadom na vysoký počet pozitívnych prípadov ako aj zvyšujúci sa počet ľudí nakazených
novým variantom koronavírusu v mnohých členských štátoch, EK výrazne odrádza od cestovania, pokiaľ nie je nevyhnutné. Komisia zároveň
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili fungovanie
jednotného trhu a neprerušené dodávateľské
reťazce. Nemalo by teda dôjsť k zatvoreniu hraníc alebo plošným zákazom cestovania. Komisia
preto navrhuje aktualizovať odporúčanie Rady z
minulého októbra. Nové varianty koronavírusu
a nestála zdravotná situácia na celom svete si
vyžadujú ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečného cestovania do EÚ. Komisia preto navrhuje
dodatočné záruky a požiadavky pre medzinárodných cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ. S
cieľom zohľadniť najnovšie vedecké odporúčania Komisia navrhuje aj aktualizované kritériá
pri rozhodovaní o uplatňovaní obmedzení na
cesty do EÚ z jednotlivých krajín. Zohľadňuje
pritom mieru testovania, pozitivitu testovania
a výskyt nových variantov vírusu, ktorý môže
vzbudiť obavy.
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ŠTÁTNA POMOC VO VÝŠKE 2,9 MILIÁRD EUR PRE DVANÁSŤ
ČLENSKÝCH KRAJÍN NA PROJEKT VÝSKUMU A INOVÁCIÍ
V OBLASTI BATÉRIÍ
Komisia schválila podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ druhý dôležitý projekt spoločného
európskeho záujmu (Important Project of Common European Interest – IPCEI) na podporu výskumu a inovácií v hodnotovom reťazci batérií.
Projekt s názvom „European Battery Innovation“ spoločne pripravili Belgicko, Chorvátsko,
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Týchto dvanásť členských štátov poskytne v nasledujúcich rokoch financovanie až
do výšky 2,9 miliárd EUR. Očakáva sa, že verejné
financovanie uvoľní ďalších 9 miliárd EUR zo súkromných investícií, čo je viac ako trojnásobok
verejnej podpory. Projekt dopĺňa prvý IPCEI
v hodnotovom reťazci batérií, ktorý Komisia
schválila v decembri 2019.

ČLENSKÉ ŠTÁTY PRIJALI USMERNENIA O PREUKAZOVANÍ
OČKOVANIA NA LEKÁRSKE ÚČELY
Členské štáty EÚ s podporou Európskej komisie prijali usmernenia o preukazovaní očkovania
na lekárske účely. Cieľom týchto usmernení je
podporiť interoperabilitu osvedčení o očkovaní.
To znamená, že očkovacie certifikáty by mali byť
jednotné a mali by obsahovať všetky potrebné
údaje, mala by sa zistiť aj kompatibilita s už
existujúcimi vnútroštátnymi riešeniami a prísna
ochrana osobných údajov. Usmernenia stanovujú rámec, ktorým sa zabezpečuje pravosť
a integrita certifikátov a týkajú sa papierových
aj digitálnych certifikátov. Tieto usmernenia sa
zameriavajú na očkovanie COVID-19, ale v budúcnosti by sa mohli použiť ako základ na preukázanie zaočkovania aj na iné ochorenia.

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

www.edlucenec.eu

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

Informačné centrum

Europe Direct Lučenec

IX. ročník

7

Január 2021

SÚŤAŽE V SR A EÚ
16. ROČNÍK JEDINEČNEJ KONFERENČNEJ
SÚŤAŽE JUNIOR INTERNET
Spoločnosť AMAVET vyhlasuje 16. ročník konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET, ktorá je
otvorená pre všetkých nadšencov internetu a
programovania. Vítané sú projekty webových
stránok, mobilných aplikácií, blogov alebo vlogov, dizajnov, grafiky a textov na webe. Svoje
projekty môžu prihlasovať žiaci základných a
stredných škôl do 15. marca 2021. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne
troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií,
digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, aktívnu tvorbu na sociálnych sieťach a tvorbu online projektov zameraných na vzdelávanie. Prihlásené práce budú hodnotiť odborníci
z prostredia IT a internetu. O úspechu projektu
rozhoduje originalita a nápad, dizajn, technické
prevedenie, ale aj bezpečnosť. Finále súťažnej
konferencie sa uskutoční v apríli 2021 formou
videokonferencie a súťažiaci majú šancu získať
hodnotné vecné ceny.

YOUNG EUROPEAN OF THE YEAR 2021
Máte vo svojom okolí výnimočných, mladých
ľudí, ktorí sa snažia vo svojom okolí, komunite či
celkovo v spoločnosť urobiť pozitívne zmeny?
Súťaž Young European of the Year hľadá presne
takých ľudí!
Súťaž hľadá mladých ľudí vo veku od 18 do 26
rokov, ktorí svojimi aktivitami pracujú na tom, aby
pomáhali budovať lepší svet, plurálnu a otvorenú
európsku spoločnosť, bojujú proti nespravodlivosti
a diskriminácii v akejkoľvek forme. Cenou je 5000
€ využiteľných na ďalší rozvoj zručností, napríklad
vo forme stáže v niektorej z európskych inštitúcií.
Financie je možné využiť aj na budovanie projektu,
ktorý propaguje európsku solidaritu a integráciu.
Okrem toho sa víťaz automaticky stane súčasťou
poroty súťaže Schwarzkopf Europe Award a jeho/
jej projekt bude zviditeľnený v rámci európskych
akcií. Nominácie sú akceptované do 14. februára
2021 prostredníctvom tohto formuláru.
Kompletné informácie o súťaži nájdete tu: https://schwarzkopf-stiftung.de/en/young-european-of-the-year-2/
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ATLAS: CENA ZA OCHRANU PRÍRODY A UDRŽATEĽNOSŤ
Nadácia VÚB predstavila Atlas, ocenenie
za ochranu prírody a rozvoj udržateľnosti,
ktoré ocení prácu aktívnych organizácií, škôl,
obcí aj firiem. Súťažiť sa bude v 6 kategóriách a víťazi získajú grant v celkovej hodnote
40-tisíc eur na ďalší rozvoj svojich projektov.
Do prvého ročníka súťaže je možné prihlásiť
verejnoprospešné, ekologické projekty a iniciatívy naprieč verejnou, mimovládnou, vzdelávacou aj súkromnou sférou na Slovensku.
Súťaži sa v kategóriách:
• ochrana biodiverzity,
• záchrana klímy,
• environmentálna osvetu a vzdelávanie,
• ekologické startupy,
• zelená ekonomiku,
• projekty miestnych samospráv.

O ČO SA SÚŤAŽÍ?
Víťazi sa stanú vzorom pre spoločnosť, získajú uznanie od popredných expertov angažujúcich sa v oblasti ochrany životného prostredia. Prvé štyri kategórie budú ocenenie
grantom v hodnote 10-tisíc eur, ktoré je možné
využiť na ďalší rozvoj projektov.
AKO TO BUDE PREBIEHAŤ?
Každý projekt je potrebné prihlásiť do súťaže do 21. februára 2021. Prihlásiť je možné
rôzne projekty a iniciatívy, ale aj jednotlivcov
a komunity. Odborná porota následne z nominácii zostaví shortlist 3 finalistov a z nich
vyberie jedného víťaza. Ocenenia budú vyhlásené na verejnej ceremónii 22. apríla, symbolicky na Deň Zeme. V porote budú zasadať
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environmentalista a jeden z hlavných organizátorov občianskej iniciatívy My sme les Erik
Baláž, spoluzakladateľka Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku a odborníčka na bezodpadové
hospodárstvo Petra Csefalvayová, poslanec
Európskeho parlamentu a environmentálny
konzultant Martin Hojsík, riaditeľ Nadácie
Ekopolis Peter Medveď a greenfluencer a jeden
z lídrov občianskej iniciatívy #klímaťapotrebuje Michal Sabo.
Prihlášku je potrebné vyplniť tu:
https://nadaciavub.egrant.sk/
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