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Grécko na čele Európskej únie od januára 2014
Od januára do júna roku 2014 je to Grécko, ktoré oﬁciálne prevzalo predsedníctvo EÚ. Grécku predchádzala
Litva a po ňom príde na rad Taliansko. Tri po sebe nasledujúce štáty spolupracujú na vytváraní politík, aby
sa vytvoril plynulý prechod medzi funkčnými obdobiami, no každé predsedníctvo si presadzuje aj vlastnú
agendu. Medzi hlavné priority gréckeho predsedníctva patria zníženie nezamestnanosti mladých ľudí,
zvýšenie dostupnosti úverov pre malé a stredné podniky, ukončenie rokovania o ďalšom štádiu bankovej
únie a celkové zlepšenie stavu eurozóny. Okrem týchto cieľov sa chce venovať aj oblastiam migračnej
politiky, využitia nových energetických zdrojov, ochrane údajov a rybolovu. Grécko preberá predsedníctvo
Rady EÚ vo veľmi rušnom období, keďže v máji 2014 sa v každom členskom štáte uskutočnia voľby do
Európskeho parlamentu, a následne sa vytvorí nová Komisia. Pred ukončením funkčného obdobia súčasného Európskeho parlamentu v apríli 2014 však Grécko ešte musí dosiahnuť dohody o širokej škále otázok.
Ako predsedajúci štát tiež bude musieť pripraviť množstvo zasadnutí a rokovaní, a v hlavnom meste
usporiadať 13 ministerských rád.

Lotyšsko najnovším členom eurozóny

KONTAKT:

Lotyšsko sa 1. január 2014 stalo najnovším, v poradí už osemnástym členom eurozóny. Najnovší člen takto
rozšíril počet členských štátov Európskej únie, v ktorých môžeme platiť eurom. Prechod od lotyšského latsu
na euro prebieha podobne ako pred piatimi rokmi na Slovensku. Lotyšská centrálna banka posielala novú
menu komerčným bankám v predstihu, pričom tie ju ďalej distribuovali obchodom a iným podnikom. K
začiatku roka 2014 prebehla tiež výmena bankomatov, ktoré vydávajú už len eurá. Rovnako sa výdavky pri
platbách, až na pár výnimiek, uskutočňujú v novej mene. Z Lotyšska neboli hlásené žiadne problémy
spojené so zmenou národnej meny, a počas dvojtýždňového obdobia prechodu sa ani žiadne výrazné
ťažkosti neočakávajú.
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NOVINKY Z EÚ
EK žiada členské štáty o dodržiavanie zásady partnerstva
pri plánovaní a využívaní prostriedkov z fondov
Európska komisia prijala európsky kódex správania podľa zásady partnerstva, ktorý od členských štátov
vyžaduje, aby posilnili spoluprácu na národnej úrovni s orgánmi a partnermi, ktorí majú na starosti
vynakladanie prostriedkov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Cieľom je zlepšenie efektivity
využívania európskych prostriedkov a uľahčenie zdieľania informácií, skúseností a osvedčených postupov
v programovom období 2014 – 2020. Zásady sa týkajú nasledujúcich fondov: Európsky fond regionálneho
rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre
rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). Tento kódex je záväzným
nariadením a vyžaduje od členských štátov uplatňovanie zásady partnerstva v plnej miere.
Ide napríklad o:
transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány,
sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú
vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov programov
 poskytovanie príslušných informácií partnerom a dostatku času na konzultačný proces
 zabezpečenie, aby sa partneri zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po
monitorovanie a hodnotenie programov
 vytváranie priestoru na vzájomné informovanie a výmenu osvedčených postupov a inovačných
prístupov.


Princíp partnerstva je jednou zo základných zásad riadenia vyžívania ﬁnančných prostriedkov EÚ a
vyžaduje si úzku spoluprácu medzi verejnými orgánmi na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v
členských štátoch ako aj so súkromným sektorom a inými zainteresovanými stranami.

KONTAKT:

Celá tlačová správa tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-5_sk.htm

2

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B. S. Timravy
Námestie republiky č. 5
984 01 Lučenec
Tel./fax: +421/47/433 15 13



E-mail: europedirect@lucenec.sk



Web:www.lucenec.sk

ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÝ BULLETIN
INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
II. ROČNÍK



JANUÁR



2014

Vysvetľujeme pojmy: obvyklý pobyt, prechodný pobyt,
pobyt na účely sociálneho zabezpečenia
Európska komisia uverejnila materiál, ktorý pomôže správne dodržiavať pravidlá EÚ v oblasti poskytovania sociálneho zabezpečenia tým občanom, ktorí žijú alebo pracujú v inom členskom štáte ako vo svojom
rodnom. Táto pomôcka bude veľmi prínosná aj občanom SR, ktorý dlhodobo žijú inde v EÚ, prípadne tým,
ktorí bývajú v prihraničných oblastiach, ale pracujú na Slovensku a podobne. Podľa právnych predpisov
EÚ môže byť len jedno miesto obvyklého pobytu, a teda len jeden členský štát, ktorý je zodpovedný za vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia založených na pobyte. Prinášame teda jasné vysvetlenie pojmov
obvyklý pobyt, prechodný pobyt alebo pobyt. Tieto pojmy sú stanovené v právnych predpisoch Únie a na
ich základe sa stanovuje to, ktorý členský štát je zodpovedný za poskytovanie sociálnych dávok občanom,
ktorí sa pohybujú medzi členskými štátmi. Príručka je určená občanom, ale aj orgánom členských štátov,
ktoré sú za poskytovanie dávok zodpovedné v praxi. Určenie členského štátu obvyklého pobytu danej osoby
je dôležité aj pre pracovníkov, ktorí pracujú vo viac ako jednom členskom štáte. Zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám vzniká nárok na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej pracujú, a neaktívnym ľuďom (napr. dôchodcovia, študenti) vzniká nárok v členskom štáte, v ktorom majú obvyklý pobyt.
Tlačová správa po slovensky: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-13_sk.htm
Užitočné informácie po slovensky nájdete tu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=868

EK schválila formu štátnej pomoci pre Slovensko na obdobie 2014 - 2020

KONTAKT:

Schválené pravidlá sú v súlade s novými podmienkami EÚ pre poskytovanie štátnej pomoci podnikom na
účely regionálneho rozvoja s cieľom posilňovania rastu. Takzvaná mapa regionálnej pomoci určuje regióny
členského štátu oprávnené na regionálnu investičnú pomoc poskytovanú na vnútroštátnej úrovni na
základe pravidiel EÚ v oblasti štátnej pomoci. Stanovuje sa v nej aj maximálna výška pomoci pre podniky v
oprávnených regiónoch. Prijatá mapa bude platiť 1. júla 2014 do 31. decembra 2020. Na regionálnu
investičnú pomoc bude aj naďalej oprávnených 88,48 % obyvateľstva Slovenskej republiky žijúceho v
regiónoch Stredné Slovensko, Východné Slovensko a Západné Slovensko. Maximálna intenzita pomoci
dosiahne 25 % až 35 % oprávnených nákladov na príslušné investičné projekty. Podľa európskych pravidiel
môžu členské štáty poskytnúť štátnu pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja v oblastiach s mimoriadne
nízkou životnou úrovňou alebo s mimoriadne vysokou nezamestnanosťou, sem patria regióny s HDP
nižším než 75 % priemeru EÚ. Bratislavský kraj, má HDP na obyvateľa vyššie než 100 % priemeru EÚ, a v
období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 preto nebude oprávnený na regionálnu pomoc, tento region
prestal byť oprávnený túto pomoc získavať už v roku 2009.
Celá TS k tejto téme je tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-63_sk.htm
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Štrukturálna reforma bankového sektora Únie
Od začiatku ﬁnančnej krízy sa EÚ a členské štáty odhodlali zásadne zreformovať bankový sektor. Zaviedli
sme pravidlá, vďaka ktorým sa obmedzia následky prípadného zlyhania bánk a vznikne bezpečnejší,
stabilnejší, transparentnejší a zodpovednejší ﬁnančný systém. EK navrhla nové pravidlá, tentoraz sa týkajú
najväčších bánk. Ide o to, aby sa týmto inštitúciám zabránilo obchodovať na vlastný účet a predišlo sa tak s
tým spojeným rizikám. Orgánom dohľadu bude udelená právomoc požadovať, aby banky oddelili určité
potenciálne rizikové obchodné činnosti od činnosti prijímania vkladov, ak vykonávanie takýchto činností
ohrozuje ﬁnančnú stabilitu. Okrem tohto návrhu Komisia prijala aj sprievodné opatrenia zamerané na
zvýšenie transparentnosti určitých transakcií v sektore tieňového bankovníctva. Cieľom návrhov je posilniť odolnosť bankového sektora EÚ a zároveň zabezpečiť, aby banky aj naďalej ﬁnancovali hospodársku
činnosť a rast.
Hlavné body návrhu:  Zakázať obchodovanie s ﬁnančnými nástrojmi a komoditami na vlastný účet, t. j.
výhradne na účely dosiahnutia zisku pre banku  Udeliť orgánom dohľadu právomoc a v niektorých
prípadoch povinnosť vyžadovať prevod iných vysokorizikových obchodných činností (akými sú napríklad
tvorba trhu, operácie s komplexnými derivátmi a sekuritizáciami) do samostatných právnych obchodných
subjektov v rámci skupiny („vytváranie dcérskych spoločností“)  Stanoviť pravidlá týkajúce sa právnych,
ekonomických, riadiacich a prevádzkových väzieb medzi oddeleným obchodným subjektom a zvyškom
bankovej skupiny.
Ďalšie informácie v AJ: MEMO/14/63 a MEMO/14/64
Celá TS po slovensky tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-85_sk.htm

Odobratie volebného práva: Komisia koná na obranu
občanov EÚ v zahraničí a ich práva voliť

KONTAKT:

V piatich členských štátoch - Dánsko, Írsko, Cyprus, Malta a Spojené kráľovstvo - v súčasnosti platia rôzne
pravidlá, podľa ktorých, ak občan istý čas pobýva v zahraničí stráca právo voliť. Toto právo je však jedným zo
základných občianskych práv, preto dnes EK vydala usmernenia, ktoré by pomohli tento problém riešiť.
Vyzývame aby členské štáty:  umožnili svojim občanom, ktorí sa rozhodli uplatniť svoje právo na voľný
pohyb v EÚ, ponechať si právo voliť v celoštátnych voľbách, ak preukážu pretrvávajúci záujem o politické
dianie vo svojej krajine, a požiadať o zotrvanie na zozname voličov  zaistili elektronické podanie žiadosti, v prípade, že sa občan s pobytom v inej členskej krajine rozhodne požiadať o ponechanie si svojho hlasu
 včas a vhodným spôsobom informovali svojich občanov o podmienkach a praktických opatreniach
zachovania svojho práva voliť v celoštátnych voľbách.
Viac v TS tu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-77_sk.htm
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EURÓPSKE SÚŤAŽE
Súťaž o Európsku cenu na podporu podnikania
Európska komisia spustila ďalší ročník Európskej ceny za podporu podnikania. Ide o súťaž, ktorej cieľom je
oceniť najnápaditejšie a najúspešnejšie iniciatívy verejných inštitúcií a verejno-súkromných partnerstiev v
EÚ, ktoré podporujú podnikanie, a najmä malé a stredné podniky. Národná úroveň tejto súťaže sa začína
teraz a v máji budú vybraní víťazi z jednotlivých krajín, ktorí budú súťažiť na medzinárodnej úrovni. Veľkú
cenu poroty vyhlásime v októbri v Neapole.
Súťaží sa v 6 kategóriách: Podpora podnikateľského ducha, Investovanie do zručností, Skvalitnenie
podnikateľského prostredia, Podpora internacionalizácie podnikov, Podpora rozvoja zelených trhov a
efektívneho využívania zdrojov, Zodpovedné a inkluzívne podnikanie.
V minulom roku získala ocenenie v kategórii Zodpovedné podnikanie dostupné pre všetkých, Slovenská
spoločnosť AV Mobilita s.r.o., za projekt týkajúci sa integrácie znevýhodnených osôb. AV Mobilita je
chránená dielňa špecializujúca sa na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do všetkých oblastí
života. Ako pilotná organizácia sa zamerala na opravy automobilov a teraz koordinuje ďalšie chránené
dielne, ktoré sú súčasťou projektu pre osoby so zdravotným postihnutím.
Tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-74_sk.htm

Cena Karola Veľkého
Kde: EÚ
Kedy: 27. 5. 2014
Prihlásiť sa do: 10. 2. 2014

KONTAKT:

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlasujú súťaž mládežníckych projektov s témou Európskej únie, jej rozvoja, integrácie a európskej identity. Zapojiť sa môžu
projekty skupín alebo jednotlivcov - mladých ľudí vo veku 16 - 30 rokov. Víťazné projekty by mali slúžiť ako
príklad spolunažívania v EÚ pre mladých ľudí.
Prvé tri miesta budú odmenené sumami 5 000, 3 000 a 2 000 € a návštevou Európskeho parlamentu. Cenu si
prevezmú na slávnostnom odovzdávaní cien 27. mája 2014 v nemeckom Aachene.
Viac informácii na: www.charlemagneyouthprize.eu.
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Europe in a day
Európska komisia v spolupráci s Organizáciou spojených národov vyhlasuje video súťaž Europe in a day na
tému Európskeho projektu a Európanstva.
Úlohou účastníkov súťaže je prostredníctvom svojich príspevkov poskytnúť odpovede na otázky:
 Čo pre vás znamená byť Európanom?
 Ktoré hodnoty vyjadrené európskou vlajkou si najviac vážite a ako vyzerá váš život ako občana EÚ?
 Ktoré výhody poskytované EÚ vás najviac oslovili?
Krátke video (max. dĺžka kompletného príspevku je 3 minúty), v akejkoľvek kreatívnej forme, vyjadrujúce
názor na jednu z otázok musí byť tematicky napojené aj na udalosť z histórie Európskej únie. Za takú dá
považovať napr. rozšírenie EÚ, voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, Shengenský priestor či 70
rokov mieru v EÚ. Vybranú udalosť by účastníci mali porovnať s tým, čo znamenala pre nich, prípadne ako
ovplyvnila ich osobný život, mesto alebo krajinu. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov starších ako 18 rokov,
ako aj pre produkčné spoločnosti. Do súťaže sa môžete prihlásiť od 3. januára 2014 do 10. marca 2014.
Finalisti budú vybraní a následne hodnotení porotou zloženou z členov Komisie a OSN, pričom budú
zohľadňovať online hlasovanie, zdieľanie a tiež počet lajkov. Odmena pre víťaza činí 6 500, druhé miesto si
odnesie 2 500 a tretie miesto 1 500 €.

STÁŽE V EÚ
Do Európskej komisie
Kde: Brusel - Belgicko. Kedy: od októbra 2014. Prihlásiť sa do: 3. 2. 2014.

KONTAKT:

Bakalári a bakalárky, hláste sa na stáž do Európskej komisie! 1 400 pozícii pre stážistov ponúka prácu v
oblasti práv, ľudských zdrojov, enviromentálnej politiky a pod. Stáž trvá 5 mesiacov a spočíva zvyčajne v
účasti a organizácii stretnutú, pracovných skupín, fór, výskume a zbieranie dokumentácie, príprave reportáží, konzultácii a projektov. Potrebné je ovládať angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu a ešte jeden oﬁciálny jazyk EÚ a mať aspoň bakalársky titul. Stáž je platená - mesačná odmena je 1 000 € a preplatenie
cestovných nákladov.
Viac info na: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm

6

INFORMAČNÉ CENTRUM EUROPE DIRECT LUČENEC
Divadlo B. S. Timravy
Námestie republiky č. 5
984 01 Lučenec
Tel./fax: +421/47/433 15 13



E-mail: europedirect@lucenec.sk



Web:www.lucenec.sk

