Riga a Umeå - Európske hlavné mestá kultúry 2014
Riga (Lotyšsko) a Umeå (Švédsko) preberajú štafetu po francúzskom Marseilles a Košiciach, ktorým bol tento
titul pridelený na rok 2013 ako prvému mestu na Slovensku. Oficiálnym
začiatkom "kultúrneho roka" bude pre
Rigu 17. január a pre Umeu 31. január
2014. Bohatý kultúrny program, predstavenia a mimoriadne akcie budú v
oboch mestách pokračovať až do konca roka, kým ich v roku 2015 nevystriedajú mestá Plzeň (Česká republika) a
Mons (Belgicko).

Európa potrebuje tvoj hlas
Volieb do posilneného Európskeho parlamentu sa v máji zúčastnia voliči zo všetkých 28 krajín EÚ, aby vybrali politikov,
ktorí ich budú zastupovať počas nasledujúcich 5 rokov.
Významné nové právomoci, ktoré Parlament získal v roku 2009, by mali v jarných voľbách pomôcť zapojiť najviac voličov od zavedenia priamej voľby do EP
v roku 1979. Posilnenie právomocí Parlamentu znamená, že jednou z prvých úloh
novozvolených poslancov EP bude zvoliť nového predsedu Európskej komisie. Nový systém, ktorý zaviedla Lisabonská zmluva vyžaduje, aby čelní predstavitelia štátov a vlád nominovali kandidáta na základe výsledkov volieb európskych poslancov. Parlament tak bude mať väčší vplyv na výber členov Komisie.
Nový systém znamená tiež, že európski voliči prvý raz priamo ovplyvnia aj vymenovanie nového predsedu Komisie, a to by malo zvýšiť demokratickú legitimitu EÚ.
Na Slovensku sa voľby uskutočnia v sobotu 24. mája 2014. Slováci si zvolia trinásť poslancov EP.

EÚ a UNICEF spájajú sily za záchranu zdravia detí a matiek
Európska únia oznámila, že prostredníctvom Unicefu vyčlenila 320 miliónov EUR na podporu zlepšenia
zdravia a výživy detí a žien v 15 rozvojových krajinách a zrýchliť dosahovanie miléniových rozvojových
cieľov (MRC).
Financovanie sa zameria na boj s podvýživou a nákazlivými chorobami, ktoré patria k hlavným príčinám
detskej úmrtnosti. Viacročné programy sa sústredia na zlepšenie prístupu k pitnej vode, sanitárne a hygienické zariadenia, ako aj kvalitné zdravotnícke služby, starostlivosť a primeranú výživu.
Miera detskej úmrtnosti síce od roku 1990 poklesla z 12,6 milióna na 6,6 milióna v roku 2012, ešte stále
však približne 18 tisíc detí zomrie dennodenne na choroby, pre ktoré existuje prevencia.
Základné informácie o spolupráci EÚ a Unicefu: MEMO/14/73

Paprika Žitava pod ochranou EÚ
Európska komisia schválila doplnenie registra chránených označení pôvodu (CHOP) o ďalší slovenský
výrobok. Ide o slovenský výrobok „Paprika Žitava“ alebo „Žitavská paprika“ (CHOP) - sladkú papriku typickej oranžovočervenej farby, ktorá sa získava mletím sušenej čilipapričky druhu capsicum pestovanej v
Podunajskej nížine.
Žitavská paprika sa takto dostáva na zoznam vyše 1200 výrobkov, ktoré už požívajú ochranu EÚ. Toto
označenie majú napríklad aj Skalicky trdelnik, Slovenska bryndza či Zázrivský korbáčik.
Informacia v Úradnom vestníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:040:0012:0013:SK:PDF

Spúšťame konzultáciu o vonných alergénoch
Nové vedecké poznatky ukázali, že 12 chemikálií a 8 prírodných výťažkov bolo označených za látky, na
ktoré treba upozorniť a obmedziť ich koncentráciu v kozmetických výrobkoch, rovnako sa zistilo, že tri
alergény (HICC, atranol a chloroatranol) sú nebezpečné.
Je teda potrebné tieto látky doplniť na zoznam alergénov, ktorý je prílohou nariadenia o kozmetických výrobkoch.
Ide o látky vo vôňach, ktoré môžu vyvolať kožnú alergiu. Kožnými alergénmi môžu byť syntetické chemikálie, ale aj látky prírodného pôvodu.
Odhaduje sa, že kožnou alergiou na vonné látky trpí 1 až 3 % európskeho obyvateľstva. K najčastejším príznakom patrí podráždenie, opuch a vyrážky prípadne ekzém.
Preto EK v rámci verejnej konzultácie navrhuje, aby:
• bolo zakázané pridávať do kozmetických výrobkov tie látky, o ktorých sa zistilo, že sú nebezpečné
• dodatočné alergény musia byť uvedené v zozname zložiek ako doplnenie k slovám „parfum“ alebo
„aróma“
Ak po konzultácii nenastanú komplikácie v legislatívnom procese, je prijatie týchto zmien reálne na konci roku 2014 alebo začiatkom roku 2015.
Viac tu: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-108_sk.htm

Roaming: čo všetko nevyužívame kvôli jeho cene
Podľa aktuálneho prieskumu 94 % Európanov, ktorí vycestujú do zahraničia, obmedzí využívanie online
služieb na svojom telefóne z dôvodu roamingových sadzieb.
Základné zistenia z prieskumu o tom, v čom sa kvôli roamingovým poplatkom spotrebitelia obmedzujú:
• 47 % by nikdy nepoužilo mobilný internet v inej krajine EÚ
• iba 1 z 10 opýtaných by používal e-mail rovnakým spôsobom ako doma
• viac ako štvrtina z nás si počas cestovania v EÚ jednoducho vypne mobil
• milióny ľudí radšej pošlú SMS-ku, ako by mali platiť za hovor
• len 8 % cestujúcich telefonuje v zahraničí rovnakým spôsobom ako doma
• 3 z 10 opýtaných svoj telefón v zahraničí nikdy nepoužijú
Zákazníci neobmedzujú používanie mobilného telefónu iba v zahraničí:
70 % ľudí má tendenciu obmedzovať volania do inej krajiny z dôvodu vyššej ceny.
V od roku 2008 EÚ pravidelne upravuje cenové stropy roamingových služieb. Došlo odvtedy k 80 % zníženiu maloobchodnej ceny za volania a SMS-ky, služby dátového roamingu zlacneli až o 91 %.
Celá tlačová správa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-152_sk.htm

Hviezdy Európy
Téma: Povedzte nám, po akej Európe túžite! Natočte krátke 90-sekundové video a pošlite ho do súťaže, ktorú organizuje zastúpenie EK v Luxembursku.
Účastníci: Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek.
Uzávierka: 01/05/2014

Videosúťaž Európa - to sme my, každý deň
Téma: Povedzte nám, čo pre vás znamená byť Európanom.
Ktoré z hodnôt, ktoré symbolizuje vlajka EÚ, sú vám najbližšie? Ako vo svojom živote pociťujete, že ste občanom EÚ? Ktoré výhody občianstva EÚ využívate najviac? Spojte v krátkom
videu svoje skúsenosti s dôležitou udalosťou v histórii Európske únie.
Účastníci: Osoby staršie ako 18 rokov a produkčné spoločnosti
Uzávierka: 10/03/2014

Štúdium aj stáž
Kde: Berlín/Hamburg, Nemecko
Kedy: od októbra 2014
Prihlásiť sa do: 1. 3. 2014
Copernicus je štipendium zamerané na študentov z Východne, Juhovýchodnej a Strednej Európy. Počas
jedného semestra hradí študijné náklady (vreckové, ubytovanie, stravu, poistenie, školné, dopravu, víza)
a na 2 až 3 mesiace poskytuje aj pracovnú stáž. Hlásiť sa môžu študenti práva, politických a medzinárodných vzťahov, ekonomiky, humanitných a sociálnych vied, architektúry, ktorí absolvovali aspoň 3 semestre VŠ. Potrebná je aj znalosť nemčiny.
Viac info nájdeš na: http://www.copernicus-stipendium.de/copernicus/index.php/das-stipendium-mainmenu-111.

Navrhni kampaň slovenskému predsedníctvu
Kedy: od júla
Prihlásiť sa do: 9. 3. 2014
Slovensko sa 1. 7. 2014 stane predsedníckou krajinou Vyšehradskej štvorky - a ty pri tejto príležitosti môžeš predviesť
svoj talent! Vysokoškoláci/čky môžu poslať návrh loga a motta slovenského predsedníctva V4, ktoré budú viditeľné na
všetkých oficiálnych stretnutiach, ale aj propagačných materiáloch predsedníctva. Vyhrať môžeš 4-týždňovú stáž s ubytovaní na niektorom z veľvyslanectiev SR vo svete, 2-dňový pobyt s ubytovaním v Bruseli, či 2-dňový pobyt pre 2 osoby v Ríme (obe tiež na veľvyslanectve
SR). Na zapojenie sa do súťaže sa musíš zaregistrovať na challengest.com a prihlásiť sa na výzvu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom Navrhni logo a precestuj svet.

Malé granty pre Vyšehrad
Deadline: 1. 3. 2014
Max. výška grantu: 6 000 eur
Vyšehradský fond otvoril grantové kolo malých grantov. Program sa orientuje na kultúrnu spoluprácu,
vzdelávanie, mládežnícke výmeny a podporu cestovného ruchu rámci Vyšehradskej štvorky (HU, PL, CZ,
SK). Príspevok z fondu nesmie presiahnuť 70 percent celkového rozpočtu projektu. O podporu sa môžu
uchádzať mimovládne neziskové organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, samosprávy, školy a iné
verejné inštitúcie.
Podrobnosti: http://visegradfund.org/grants/small_grants/

