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Koordinačné stretnutie siete EUROPE DIRECT
V dňoch 12.-13. 02. 2013 sa v Bratislave uskutočnilo
koordinačné stretnutie novej siete centier EUROPE
DIRECT na Slovensku pre roky 2013-2017. Stretnutia
sa zúčastnilo 12 informačných centier, ktoré boli na
nasledujúce päťročné obdobie vybrané Európskou
komisiou.
Prvý deň stretnutia sa účastníci oboznámili s prioritami
a pracovným programom Európskej komisie a Európskeho parlamentu na rok 2013. Na
stretnutí vystúpili predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku /ZEK/ - Dušan
Chrenek, vedúci ZEK, Andrej Králik, vedúci tlačového oddelenia ZEK, Peter Zsapka, vedúci
komunikačného oddelenia ZEK a predstavitelia Európskeho parlamentu na Slovensku Róbert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.
Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia členov novej
generácie siete EUROPE DIRECT a členov ostatných
sietí EÚ pôsobiacich na Slovensku.
Druhý deň stretnutia bol zameraný na zmeny týkajúce
sa novej generácie oproti minulej generácii, otázkam
propagácie, sociálnych médií a tlačových publikácií EÚ.
Záver stretnutia bol venovaný vedomostnej súťaži
„Mladý Európan 2013“ – organizácií regionálnych kôl a
národného kola.

Predstavujeme Vám siete EÚ pôsobiace na Slovensku
AFCOS
- Sieť pre boj proti podvodom
- kontaktné body v štátnej správe, monitorovacie porušovania pravidiel pri čerpaní financií
z fondov EÚ
Kontakt: afcossr@vlada.gov.sk
CARDO
- poskytovanie neformálneho vzdelávania mladých ľuďom prostredníctvom pobytu v
zahraničí
- propagácia dobrovoľníctva
Kontakt: bratislava@cardo-eu.net; www.cardo-eu.net
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EEN
- Poradenská sieť pre podnikateľov
- podpora inovácii a podnikania malých a stredných podnikov
- poradenstvo programov EÚ a podnikania EÚ
Kontakt: www.enterprise-europe-network.sk
ESC
- Sieť európskych spotrebiteľských centier
- bezplatne poskytuje informácie o právach spotrebiteľov na spoločnom trhu, pomáha
riešením ich cezhraničných sťažností
Kontakt: www.esc-sr.sk
eTwinning
- Partnerstvá európskych škôl
- spolupráca rôznych partnerských škôl z rôznych krajín EÚ pomocou informačných
a komunikačných technológií
Kontakt: www.etwinning.sk
EU-OSHA
- Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
- Propaguje kultúru prevencie rizika za zlepšenie pracovných podmienok v Európe
Kontakt: www.osha.europa.eu
EURES
- Poradenská sieť pre pracovné uplatnenie
- uľahčuje voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru
a Švajčiarska
- poskytuje informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby klientom po celej Európe
Kontakt: www.eures.sk
EURODESK
- Európska informačná sieť
- sieť pre mladých ľudí, odpovedá na otázky z oblasti práce, štúdia, stáží, dobrovoľníctva
a cestovania v Európe
Kontakt: www.iuventa.sk
EUROGUIDANCE
- Sieť pre podporu poradenstva a mobility
- hlavnou úlohou je poskytovať kariérové poradenstvo, mobilitu v EÚ a celoživotné
vzdelávanie
Kontakt: www.euroguidance.net
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EUROPASS
- Poradenské a koordinačné centrá pre transparentnosť kvalifikácii
- Slúži na zdokumentovanie schopností a skúseností získaných v inom štáte, uľahčuje
a pomáha v praxi v inom štáte, uľahčuje a pomáha v praxi pri hľadaní a pri uchádzaní sa
o rôzne vzdelávacie programy
Kontakt: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/home
Európsky kontaktný bod
- Konzultácie so žiadateľmi pri príprave projektov a pomoc pri príprave žiadostí o grantovú
podporu
Kontakt: www.europapreobcanov.sk
EURODICE
- Informačná sieť o vzdelávaní v Európe
- Informačná sieť EÚ o vzdelávacích systémoch
Kontakt: www.saaic.sk
NARIC
- Sieť národných informačných centier pre uznávanie dokladov o vzdelávaní
Kontakt: www.minedu.sk
Národná agentúra Mládež v akcii
- Podpora aktívneho občianstva mladých ľudí, solidarity a tolerancie medzi mladými ľuďmi
Kontakt: www.iuventa.sk
Program Kultúra
- Zameraný na podporu medzinárodných kultúrnych projektov
Kontakt: www.ccp.sk
SOLVIT
- Alternatívny mechanizmus riešenia sporov pravidiel vnútorného trhu, podania formálnej
sťažnosti
Kontakt: http://ec.europa.eu/solvit/siete/index_sk.htm
Spoločné výskumné centrum
- Poskytovanie zákaznícky orientovanej vedeckej a technickej podpory pri koncipovaní,
vývoji a monitorovaní politík EÚ
Kontakt: www.minedu.sk
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TTNET
- Partnerská sieť pre vzdelávanie učiteľov
Kontakt: www.siov.sk

NOVINKY Z EÚ
Ako bude vyzerať daň z finančných transakcií?
Jedenásť členských krajín EÚ, medzi ktorými je aj Slovensko,
sa rozhodlo zaviesť novú daň z finančných transakcií. Na ich
žiadosť Komisia predložila návrh smernice, ktorá obsahuje
spoločný prístup k výberu tejto dane. Daň z finančných
transakcií by sa mala zaviesť okrem Slovenska aj v Belgicku,
Estónsku, Francúzsku, Grécku, Nemecku, Portugalsku,
Rakúsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku. Zavedenie dane
má zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivou mierou
prispieval do verejnej kasy. V súčasnosti odvádza menej daní
ako ostatné odvetvia. Daň by sa vzťahovala na všetky finančné
transakcie zahŕňajúce účastníka z jednej z uvedených 11 krajín. Minimálna sadzba dane by
bola 0,01 % v prípade derivátov a 0,1 % v prípade iných transakcií, vrátane nákupu akcií a
dlhopisov. Zúčastnené krajiny môžu stanoviť vyššie sadzby.
Lepšia ochrana spotrebiteľov
Európska únia potrebuje aktualizovať svoj prístup k ochrane
spotrebiteľov pred nebezpečným tovarom. Európska komisia
preto prináša návrhy, ktoré posilnia ochranu spotrebiteľov
prostredníctvom
- rýchlejšieho stiahnutia nebezpečných výrobkov z trhu
EÚ
- zosúladenia pravidiel bezpečnosti spotrebiteľov a
postupov dohľadu nad trhom pre väčšinu výrobkov
tak, že sa odstránia viaceré odlišnosti vyplývajúce zo súčasných pravidiel
- objasnenia zodpovednosti výrobcov, dovozcov a distribútorov – budú musieť
poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, kde boli výrobky vyrobené
- zlepšenia možností regulačných orgánov vysledovať spotrebiteľské výrobky v rámci
dodávateľského reťazca, čo povedie k účinnejšej reakcii na bezpečnostné problémy a
zabezpečí rýchlejšie stiahnutia výrobkov z obehu
- posilnenia kontrol, aby regulačné orgány mohli ľahšie obmedziť predaj potenciálne
nebezpečných výrobkov alebo ich úplne zakázať
- nastolenia užšej spolupráce regulačných orgánov EÚ – prostredníctvom
zjednodušenia vzájomnej výmeny informácií
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-

zefektívnenia postupov oznamovania výskytu nebezpečných výrobkov iným krajinám
v rámci celoeurópskych sietí včasného varovania (RAPEX a ICSMS).

Lepšie kontroly bezpečnosti výrobkov a dovozné pravidlá pomôžu eliminovať nekalú
hospodársku súťaž a nečestných dodávateľov.
Čo Slováci očakávajú od EÚ?
Z najnovšieho prieskumu Eurobaromer vyplýva, že Slováci sa
na EÚ pozerajú dosť pragmaticky, zaujímajú sa hlavne o
oblasti, ktoré im prinášajú priamy prospech, či už je to voľný
pohyb v rámci EÚ, možnosť pracovať a študovať v zahraničí,
či získať zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Od EÚ majú aj
dosť vysoké očakávania týkajúce sa zvýšenia životnej úrovne
a zamestnanosti. Z prínosov oceňujú hlavne voľný pohyb
osôb, tovarov a služieb; mier v Európe a spoločnú menu euro.
Európania si cenia svoje práva občanov EÚ, sú o nich informovaní a majú záujem dozvedieť
sa viac. To v plnej miere platí aj o Slovákoch. 71% občanov sa cíti byť zároveň aj občanmi
Európskej únie. 52% občanov SR je presvedčených, že pozná svoje európske práva. A
výrazná väčšina (76%) má záujem vedieť viac o svojich právach ako občanov EÚ.
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