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Zapoj sa do fotografickej súťaže
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Od júla 2013 preberá kormidlo predsedníctva EÚ Litva
Dôveryhodnosť, rast a otvorenosť sú priority Litvy pri
prevzatí šesťmesačného predsedníctva EÚ od 1. júla.
Pokrok v každej z týchto oblastí bude jednoduchší
vďaka dohode lídrov krajín EÚ na rozpočte na roky
2014 až 2020.
Litva prehlásila, že počas nasledujúcich 6 mesiacov bude
rozhodovací proces viesť ako „čestný sprostredkovateľ“.
Mnohé z týchto rozhodnutí budú mať za cieľ pomôcť
Európe dostať sa zo súčasnej hospodárskej krízy.
Dôveryhodnosť
S presvedčením, že dôveryhodnosť hospodárstva EÚ závisí od finančnej stability, Litva
plánuje zabezpečiť ozdravenia verejných financií v celej 28-čke. Kľúčový bude pokrok v
otázke bankovej únie a reforiem finančných trhov.
Litva sa bude snažiť pôsobiť na krajiny EÚ, aby zaviedli reformy odsúhlasené v minulosti,
napríklad v oblasti správy ekonomických záležitostí, a posilniť hospodársku a menovú
spoluprácu v rámci hospodárskej a menovej únie.
Rast
Jednotný trh – odstránenie vnútroštátnych hraníc pre ľudí, tovar, služby a kapitál – má
potenciál stimulovať rast a vytváranie pracovných miest. Litovské predsedníctvo by chcelo
zabezpečiť, aby sa jeho súčasťou stali všetky relevantné tovary a služby, ako napríklad
energia a výskum.
Otvorenosť
Užšia integrácia medzi EÚ a jej východných susedov pomôže spolu s dohodami o voľnom
obchode s USA, Japonskom a Kanadou posilniť reputáciu Únie ako otvorenej ekonomiky.
Pre Litvu ide o historicky prvé predsedníctvo EÚ. Litovská vláda sa naňho pripravovala v
úzkej spolupráci s írskou vládou, ktorá bola na čele EÚ v prvom polroku 2013.

Chorvátsko sa stalo 28. krajinou, ktorá vstúpila do EÚ
Chorvátsko pristúpilo k EÚ ako jeho 28. člen 1. júla
2013. Krajina požiadala o členstvo v roku 2003 a
prístupové rokovania začali v roku 2005.
Cieľom je ďalšia integrácia – Chorvátsko by sa malo stať
členom schengenského priestoru do roku 2015 a členom
eurozóny hneď, ako jeho hospodárstvo splní požadované
kritériá týkajúce sa inflácie, verejných financií, stability
menového kurzu a úrokových sadzieb.
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Podobne ako iné krajiny EÚ, aj Chorvátsko musí uplatňovať právne predpisy dohodnuté na
úrovni EÚ, ktoré sa týkajú napríklad bezpečnosti potravín, uznávania odborných kvalifikácií z
iných krajín či roamingových poplatkov.
V prípade niektorých právnych predpisov sa na Chorvátsko uplatňuje prechodné obdobie.
Týka sa to napríklad nižších sadzieb spotrebnej dane na cigarety (do konca roku 2017) či
používania rybárskych sietí (do júna 2014), ktoré sú v ostatných krajinách EÚ zakázané.

NOVINKY Z EÚ
Erasmus láme rekordy
Do programu Erasmus sa od jeho spustenia v roku 1987
zapojilo už viac ako 3 milióny študentov. Vďaka členstvu v
Európskej únii sa cestovanie do zahraničia stalo
dostupnejším pre každého. Nielen pre turistov a
dovolenkárov, ale aj študentov. Za akademický rok 20112012, ktorý je zatiaľ ako posledný štatisticky spracovaný,
študijnú alebo pracovnú stáž absolvovalo až štvrť milióna
študentov v zahraničí. Na programe Erasmus sa zúčastňujú
všetky štáty Európskej únie, ďalej Island, Lichtenštajnsko,
Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.
Erasmus poskytuje mladým ľuďom kľúčové zručnosti pre ich
osobný rozvoj a lepšie uplatnenie na pracovnom trhu. Je to
možnosť, ako si zlepšiť jazykové schopnosti, flexibilitu a spoznať iné kultúry. Pri súčasnej
vysokej miere nezamestnanosti mladých sa skúsenosti a prax získaná vďaka programu
Erasmus cenia viac než kedykoľvek predtým. Študenti môžu cez Erasmus absolvovať
študijný alebo pracovný pobyt v zahraničí v trvaní od 3 do 12 mesiacov.
ECall vás môže zachrániť
Vďaka automatickému volaniu záchrannej služby – eCall –
bude možné zachrániť na cestách tisícky ohrozených
ľudských životov. Minulý rok na cestách v EÚ zahynulo
28 000 osôb a 1,5 milióna ľudí utrpelo zranenia. Keď dôjde
k dopravnej nehode, každá minúta je dôležitá na záchranu
zranených obetí. Technológia eCall má veľký potenciál
zachraňovať životy prostredníctvom zásadného skrátenia
času potrebného na zásah záchranných služieb v celej
EÚ. Od roku 2015 bude v automobiloch povinný systém eCall automatické volanie záchrannej služby v prípade vážnej dopravnej nehody. Systém
automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody záchrannej službe, a to aj vtedy, ak
je vodič v bezvedomí alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Systém eCall sa aktivuje
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automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Odhaduje sa, že by sa tým
mohlo zachrániť až 2 500 životov ročne.
Povinnosť inštalácie tohto systému od októbra 2015 sa týka všetkých nových modelov
osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel. Do tohto termínu sa tak isto vytvorí
potrebná infraštruktúra pre prijímanie a spracovanie volaní eCall v strediskách tiesňového
volania (t.j. kompatibilita, interoperabilita a kontinuita tejto služby v celej EÚ).
Parlamentárium - Otvorené dvere európskej demokracie
Návštevnícke
centrum
Európskeho
parlamentu - Parlamentárium - je
najväčším parlamentným návštevníckym
centrom v Európe a prvou expozíciou v
histórii, ktorá je dostupná v 23 jazykoch.
Občania, miestni obyvatelia a turisti majú
jedinečnú
možnosť
nahliadnuť
do
Európskeho
parlamentu
a
ďalších
inštitúcií
EÚ
prostredníctvom
množstva
interaktívnych
multimediálnych
nástrojov. Návštevnícke centrum Európskeho parlamentu - Parlamentárium - bolo otvorené
pre verejnosť v októbri 2011. Prostredníctvom multimediálnych nástrojov sa návštevníci
prenesú do srdca Európskeho parlamentu, aby zažili, ako sa prijímajú rozhodnutia a ako
ovplyvňujú ich každodenný život. Deti, rovnako ako dospelí budú môcť inovatívnym
a zábavným spôsobom spoznávať európsku politiku.
Parlamentárium je najväčším parlamentným návštevníckym centrom v Európe a prvou
expozíciou v histórii, ktorá je dostupná v 23 jazykoch. Návštevníci sa prostredníctvom
interaktívnych audiovizuálnych obrazoviek spoznajú s politikmi, budú sa môcť vydať na
virtuálnu cestu po Európe na 3D mape, dozvedieť sa, ako Európska únia postupne pomohla
každej krajine, získať viac informácií o úlohe Európskeho parlamentu a omnoho viac.
Parlamentárium je otvorené 7 dní v týždni. Parlamentárium je jedinou súčasťou sídla EÚ v
Bruseli, ktorá je odteraz dostupná bez vstupného preukazu pre všetkých občanov 7 dní v
týždni.
Emily O'Reilly bola zvolená za novú Európskou ombudsmanku
Novou európskou ombudsmankou sa stane Emily O'Reilly z Írska a je
prvou ženou, ktorá bude zastávať túto funkciu. Predpisy EÚ stanovujú,
že Európsky ombudsman musí poskytnúť záruky úplnej nezávislosti.
Ombudsman
je
zvyčajne
volený
Európskym
parlamentom
prostredníctvom tajného hlasovania na začiatku funkčného obdobia EP.
Zvoleniu Emily O'Reilly predchádzal odchod bývalého ombudsmana
Nikiforosa Diamandourosa do dôchodku. Úlohou ombudsmana je
prešetrovať prípady nesprávnych úradných postupov zo strany inštitúcií
EÚ, vrátane nedostatku transparentnosti a odmietnutia žiadosti o
poskytnutie informácií či dokumentov. Prvý Európsky ombudsman bol
zvolený v roku 1995.
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Komisia posilňuje právnu ochranu dovolenkárov
Na ochranu dovolenkárov z EÚ slúžila až doteraz ako
základ
smernica
EÚ
o
balíku
cestovných,
dovolenkových a výletných služieb z roku 1990. Táto
smernica zaručuje komplexnú ochranu spotrebiteľom,
ktorí si rezervujú vopred stanovený balík dovolenkových
služieb, ktorý obsahuje kombináciu napríklad letov,
ubytovania v hoteli alebo prenájmu vozidla. Ochrana sa
vzťahuje aj na právo dostať všetky potrebné informácie
pred podpisom zmluvy, uistenie, že príslušná strana je
zodpovedná za poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú súčasťou balíka, a záruku
zabezpečenia návratu do vlasti v prípade úpadku cestovnej agentúry.Reformou sa okrem
toho zvyšuje ochrana spotrebiteľov tým, že sa zvyšuje transparentnosť a posilňuje ochrana v
prípade, že nastanú problémy. Aj podniky z nej budú mať úžitok, keďže Komisia zrušuje
zastarané požiadavky na poskytovanie informácií, ako napríklad povinnosť dotlače
katalógov, a zabezpečuje cezhraničné uznávanie vnútroštátnych systémov na ochranu v
prípade platobnej neschopnosti.
Nové pravidlá pre platobné služby v prospech spotrebiteľov a maloobchodníkov
Európska komisia prijala balík, ktorý obsahuje:
- novú smernicu o platobných službách („SPS2“) a
- návrh nariadenia o výmenných poplatkoch uplatňovaných
na platobné transakcie realizované kartami.
Revidovaná smernica o platobných službách prináša
viaceré nové dôležité prvky a zlepšenia platobného trhu EÚ
napríklad Spotrebitelia budú lepšie chránení pred podvodmi,
možným zneužitím a platobnými incidentmi. Návrh posilňuje
aj práva spotrebiteľov, pokiaľ ide o prevody a poukazovanie
peňazí mimo Európy alebo platby v menách iných, než je
euro. Nariadenie o výmenných poplatkoch spolu s
revidovanou smernicou o platobných službách zavedie
maximálne výšky výmenných poplatkov pre transakcie realizované spotrebiteľskými
debetnými a kreditnými kartami a zakáže používať príplatky na tieto typy kariet. Príplatky
predstavujú extra poplatky, ktoré si niektorí obchodníci účtujú za platby kartou a sú bežné
napríklad pri nákupe leteniek. Keď sa pre výmenné poplatky nastavia pri spotrebiteľských
kartách cenové stropy, náklady maloobchodníkov na kartové transakcie sa podstatne znížia
a príplatky už nebudú odôvodnené.
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STÁŽE V EÚ
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: marec 2014
Prihlásiť sa do: 30.08.2013
5 mesačnú platenú stáž môžeš absolvovať v Európskej komisii. Stáže je možné absolvovať v
rôznych oblastiach – právo, ľudské zdroje, enviromentálna politika a pod. Práca bude
spočívať v účasti na organizačných stretnutiach, pracovných skupinách a fórach, práci s
dokumentmi, správami, konzultáciách a asistencii na jednotlivých projektoch komisie.
Ponuka je určená absolventom/kám vysokoškolského štúdia (minimálne bakalárskeho
stupňa), ktorí ovládajú angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu na dobrej úrovni. Mesačne
bude stážista/ka dostávať 1 000 eurové štipendium a hradené sú aj cestovné náklady.
Všetky podrobnosti nájdeš na ec.europa.eu.

AKTUÁLNE VÝZVY EÚ A SR
Vyšehradský fond
Deadline: 01.09.2013
Max. výška grantu: 6 000 eur
Projekty, ktoré vytvorí spolupráca aspoň troch krajín Vyšehradskej štvorky, podporí
Vyšehradsky fond. Zapojiť sa môžu neziskovky, samosprávy, školy a verejné inštitúcie s
projektmi kultúrnej spolupráce, vedeckej výmeny a výskumu, vzdelávania, mládežníckej
výmeny, cezhraničnej spolupráce a propagácie turizmu.Grant Vyšehradského fondu pokryje
maximálne 70% celkových nákladov projektu.
Informácie: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Kontakt: INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B.S.Timravy, Námestie republiky č.5
984 01 Lučenec
Tel./fax:00421/47/4331513
E-mail: europedirect@lucenec.sk, web:www.lucenec.sk

Strana 7

