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Pitná voda
pre všetkých

tívu občanov s názvom Right2Water (Právo na vodu), v rámci ktorej
sa podarilo zozbierať 1,6 milióna
podpisov na podporu zlepšenia
prístupu k bezpečnej pitnej vode
pre všetkých Európanov.

Bol predložený legislatívny návrh, ktorý má zaistiť občanom
právo na zásobovanie vodou. Legislatíva v tejto oblasti existuje
už viac ako tridsať rokov, je však
na čase ju zrevidovať.
Dnešný návrh je reakciou na vôbec prvú úspešnú európsku inicia-

Okrem práva na vodu nové pravidlá zaistia, aby dodávatelia vody
poskytovali spotrebiteľom jasnejšie informácie o jej spotrebe,
štruktúre cien za vodu, ako aj o
cene za liter vody. Od členských
štátov sa bude vyžadovať, aby poskytli lepší prístup k pitnej vode
všetkým občanom, a to predovšetkým zraniteľným a marginalizovaným skupinám.
Ďalšou z výhod je úspora, vďaka
zníženiu spotreby fľaškovej vody
môžu európske domácnosti ušetriť
viac ako 600 miliónov EUR ročne.
Väčšia dôvera k vode z vodovodu
sa môže premietnuť aj do zníženia
objemu plastového odpadu v podobe plastových fliaš, čo prospeje
životnému prostrediu.

Počet žiadostí o azyl
v EÚ klesol minulý
rok o 43 %

EASO zároveň spúšťa interaktívny portál s informáciami a údajmi o trendoch v oblasti azylu v EÚ.
Viac informácií nájdete v dnešnej
tlačovej správe EASO

Európsky podporný úrad pre
azyl (EASO) uverejnil nové údaje,
podľa ktorých v roku 2017 výrazne
klesol počet žiadostí o azyl v EÚ.
V členských štátoch Únie, Nórsku a Švajčiarsku bolo minulý rok
podaných celkovo 706 913 žiadostí o azyl, čo je o 43 % menej ako v
roku 2016. Po bezprecedentnom
množstve prichádzajúcich migrantov počas utečeneckej krízy sa jedná o druhý rok po sebe s menším
počtom žiadostí o azyl.
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Testovanie dvojakej
kvality potravín
už na jar
Európska komisárka pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov
a rodovú rovnosť Viera Jourová v
Prahe oznámila, že spoločná testovacia metodológia pre dvojakú
kvalitu potravín, na ktorej pracuje
Spoločné výskumné centrum (JRC)
bude hotová v apríli. Členské štáty budú môcť začať so skoordinovanou testovacou kampaňou už v
máji.
Testovať sa bude zloženie vybraných produktov, ktoré sa predávajú vo väčšine členských štátov. Testovanie bude zahŕňať aj chemické a
senzorické testy. Prvé výsledky by
mali byť k dispozícii koncom tohto
roka.
Do boja proti dvojakej kvalite potravín je zapojených 16 členských
štátov. Usmernenia na riešenie
tejto problematiky vydala Komisia
už v septembri 2017, zároveň prebieha komunikácia so zástupcami
priemyslu a výrobcov.

Svetový deň boja
proti rakovine:
Komisia zavádza
systém na meranie
výskytu rakoviny a
trendov v rámci EÚ
Európska komisia pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine (4. február) spustila webovú
stránku európskeho
systému informácií
o rakovine.
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Zimná hospodárska
prognóza:
rast a pozitívny vývoj

Používatelia v ňom môžu po prvýkrát sledovať zemepisné modely a
trendy týkajúce sa výskytu rakoviny
a údaje o úmrtnosti a prežití.
Do systému sa zbierajú údaje z
približne 150 európskych registrov
onkologických ochorení obyvateľstva, ktoré pokrývajú 25 členských
štátov EÚ a sedem tretích krajín.
Európsky systém informácií o rakovine, ktorý vyvinulo Spoločné
výskumné centrum (JRC), umožňuje posudzovanie a monitorovanie
výskytu rakoviny v jednotlivých regiónoch a krajinách. Zároveň sleduje tieto trendy z časového hľadiska.
Porovnateľné štatistiky na úrovni
EÚ boli doteraz len ťažko dostupné.
Výskyt rakoviny a miera úmrtnosti
a prežitia sa v EÚ výrazne líšia.
Očakáva sa, že v roku 2018 pribudne 3,9 milióna nových prípadov
rakoviny (všetkých typov okrem
nemelanómovej rakoviny kože) a
viac ako 1,9 milióna ľudí v Európe
na rakovinu zomrie. Výskyt rakoviny je najvyšší v oblasti severnej
Európy a rakovina je stále druhou
najčastejšou príčinou úmrtí v EÚ.
Viac informácií: meranie výskytu
rakoviny a osobitná stránka o rakovine

Európska komisia zverejnila svoju zimnú hospodársku prognózu,
ktorá obsahuje informácie k predpokladanému vývoju HDP a inflácie. Od tohto roku bude Komisia
uverejňovať dve súhrnné prognózy
(jarnú a jesennú) a dve priebežné
prognózy (zimnú a letnú).
Ako je na tom Slovensko?
Európska komisia predpokladá, že na Slovensku rast HDP
dosiahne 4 % v 2018 (3,8 % v jesennej prognóze) a 4,2 % v 2019
(4 % v jesennej prognóze). Hlavným dôvodom sú zlepšujúce sa
podmienky na trhu práce, ktoré
tlačia na rast miezd a zvyšovanie
spotreby domácností ako aj nárast
súkromných investícií. Investície
výraze rástli už v minulom roku a
rast ťahá hlavne automobilovým
priemyslom a veľkými infraštruktúrnymi projektmi sa očakáva aj
v tomto roku. Rizikom pre rast v
strednodobom horizonte je zatiaľ

slabé využívanie EU fondov, ktoré sú jedným z hlavných ťahúňov
investícií na Slovensku. Rásť bude
aj inflácia a to 2,2 % v 2018 a 2,0
% v 2019.   
Predpoveď pre EÚ a eurozónu:
Aktuálny odhad rastu na rok
2017 na úrovni 2,4 % HDP prekonáva odhady z novembrovej jesennej hospodárskej prognózy, podľa
ktorých mala eurozóna rásť tempom 2,2 % a EÚ ako celok tempom
2,3 %. Zvýšili sa aj novembrové
odhady rastu na roky 2018 a 2019,
a to tak v prípade eurozóny, ako aj
celej EÚ: z úrovne 2,1 % na 2,3 %
na tento rok a z úrovne 1,9 % na
2,0 % na rok 2019. Tento vývoj je
výsledkom lepšej situácie na trhu
práce a oživenia globálnej ekonomickej činnosti a obchodu. Inflácia v eurozóne dosiahla v roku
2017 1,5 %. Očakáva sa, že aj v
roku 2018 zotrvá na úrovni 1,5 %
a v roku 2019 sa zvýši na 1,6 %.
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Ako postupovať
pri verejnom obstarávaní projektov
z prostriedkov EÚ?
Komisia uverejnila nové usmernenie, ktoré je určené pre štátnych, regionálnych a miestnych
úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ. Jeho cieľom
je pomôcť im pri zabezpečovaní
účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre
projekty financované z európskych
prostriedkov. Usmernenie, ktoré
bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup
od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je
ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Usmernenie prináša tipy,
ako sa vyhnúť chybám, osvedčené
postupy a užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje,
ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované
smernice o verejnom obstarávaní z
roku 2014. Okrem iného ide o menej byrokracie a viac online postupov s cieľom uľahčiť účasť malých
podnikov na verejných súťažiach a
možnosť zavedenia nových kritérií
pri vyhodnocovaní ponúk s cieľom
vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické
výrobky. V rokoch 2014 – 2020
smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF)
do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného
obstarávania.

Facebook, Twitter
a Google+ - budú
rešpektovať práva
spotrebiteľov
Spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá zverejnili zmeny v podmienkach poskytovania služieb,
aby dosiahli súlad s pravidlami
EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Tieto zmeny budú prínosné pre
viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne
médiá. Reagujú tak na požiadavky,
ktoré v tejto oblasti minulý rok
v marci predložila Európska komisia a orgány členských štátov. Pre
kompletné splnenie požiadaviek je
však potrebné urobiť ešte viac, pre
firmy tak ostáva priestor na zlepšenie.

Od 15. 02. 2018 napríklad nebudú spotrebitelia nútení vzdávať
sa práv spotrebiteľa zaručených
legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí
napríklad právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom
obchode. Budú môcť tiež podávať
svoje sťažnosti priamo v Európe, a
nie v Kalifornii. Platformy ponesú
podobne ako offline poskytovatelia
služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v
EÚ. Spoločnosti sa zaviazali uskutočniť zmeny vo všetkých jazykových zneniach v prvom štvrťroku
2018.
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Európske stáže
Štipendiá na štúdium
na LEAF Academy

Dokedy: 7. marec 2018
Kde: Bratislava
Kedy: v závislosti od programu
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Európske
programy
pre mládež
Ambasádorská
škola Európskeho
parlamentu

LEAF Academy je internátna
stredná škola v Bratislave, ktorú
tvorí medzinárodná komunita podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú
zároveň rôznorodí vo svojich silných stránkach či záujmoch. Študenti pochádzajú zo Slovenska,
Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Švédska, Egypta či Afganistanu. Je založená na
hodnotovom vzdelávaní, výučba
prebieha v anglickom jazyku. Záujemcom o štúdium – aktívnym
mladým ľuďom vo veku 14- 17 rokov ponúka možnosť vybrať si 2
alebo 4 – ročný študijný program
a pripravovať sa na získanie medzinárodne uznávaného diplomu
prostredníctvom kurzov, ktoré sa
zameriavajú na rozvoj leadershipu,
hodnôt a charakteru. V prípade záujmu o štúdium je nutné najneskôr
do 7. marca 2018 vyplniť nasledovnú online prihlášku (neráta sa
medzi dve prihlášky na slovenské
stredné školy). Podrobnejšie informácie sa môžeš dozvedieť buď
osobne dňa 24. februára 2018 na
Dni otvorených dverí alebo na:
https://www.leafacademy.eu/

Európske
súťaže

Súťaž Cannes
film festival 2018

Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci
s Academia Istropolitana Nova
a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizujem
vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných
a odborných škôl. Tento vzdelávací
program má názov Ambasárodská
škola Európskeho parlamentu.

Ide o kvíz pre študentov o európskom filme pod názvom European
Film Contest.
Tak ako minulý rok, aj tento budú
vyžrebovaní desiati účastníci. Výhra je pobyt na tohtoročnom festivale v Cannes. Podmienkou je vek
najmenej 18 rokov. Uzávierka je 18.
marca 2018.

Cieľ programu:
Cieľom tohto programu je šíriť
povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii
medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych
a praktických vedomostí.
Bližšie informácie na:
https://wealllovestories.eu/filmcontest
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Súhrn podmienok účasti školy
na programe:
• vymenovanie aspoň jedného
hlavného ambasádora EP (učiteľ/
učiteľka), ktorému sa poskytne
odborná príprava
• aktívne využívanie poskytnutých
postupov a materiálov v škole
• výber 5-10 žiakov, ktorí budú
pôsobiť ako pomocní veľvyslanci
Európskeho parlamentu
• vytvorenie informačného miesta
o EÚ a EP v školských priestoroch
• informovanie o činnosti EÚ
a jej inštitúcií prostredníctvom
brožúr, internetových odkazov
a iných materiálov, ktoré budú
poskytnuté
• zorganizovanie rôznych druhov
aktivít súvisiacich s EÚ pri príležitosti Dňa Európy
• podľa potreby môžete do aktivít
zapájať aj rodičov
Uzávierka prihlášok pre tretí ročník programu (2018/2019)
bude 15. júna 2018.

Granty
SR a EÚ
Grantový program
“Bezpečne na
cestách”
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Program je určený pre slovenské
materské školy a neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách.
Projekty je potrebné prihlásiť
prostredníctvom formuláru, a to
najneskôr do 10. marca 2018, ostatné potrebné informácie si môžeš prečítať na:
h t t p : / / w w w. n a d a c i a - v o l kswagen.sk/oblasti-podpory/
grantovy-program-bezpecne-na-cestach/

Grantový program
“Hodina deťom”

Uzávierka: 10. marec 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
Prostredníctvom
grantového programu Bezpečne na cestách umožní Nadácia Volkswagen
Slovakia zvýšiť bezpečnosť na našich cestách a zlepšiť úroveň dopravnej výchovy na našich školách
a škôlkach.

Uzávierka: 15. marec 2018
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Ciele programu sú:
zvýšenie povedomia o pravidlách
cestnej premávky
podpora záujmu detí o dopravnú
výchovu
zlepšenie podmienok vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy
podpora inovatívnych projektov
zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívne zapájanie
detí do vzdelávacieho procesu
zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti
v rámci školy

“Hodina deťom, je celoročnou
verejnou zbierkou, ktorá funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého
Slovenska.”
Ako už býva dobrým zvykom, Nadácia pre deti Slovenska podporí
aj v 19. ročníku svojho grantového programu jedinečné a užitočné
projekty zahŕňajúce pravidelnú,
systematickú, celoročnú prácu
s deťmi a mladými ľuďmi vo všetkých regiónoch našej
krajiny.

•
•
•
•

Bližšie informácie na:
http://www.europarl.europa.eu/
slovakia/sk/mladez/epas.html
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Podporené budú projekty v oblastiach:
• Dieťa a jeho radosti
• Dieťa a jeho starosti
• Dieťa a jeho škola
• Dieťa a jeho komunita
Na podávanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre
ich prihlasovanie je 15. marec
2018.
Všetky potrebné informácie
nájdeš v odkaze na:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2018/02/hodina-detom-2018.pdf
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Grantový program
“Vy rozhodujete,
my pomáhame”
Uzávierka: 29. marec 2018
Maximálna výška grantu: 1 300 eur
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“Šťastné príbehy sa nenapíšu
samé! – Chcete zmeniť detské ihrisko vo vašej komunite, rozvíjať
športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá
vo vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty?”
Hlavným cieľom štvrtej edície
grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ je podporiť projekty zamerané na zlepšenie
prostredia v bezprostrednom okolí
žiadateľov. Územie Slovenska je
v nej rozdelené na 77 regiónov, v
rámci ktorých bude na základe výsledkov hlasovania verejnosti podporený rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov.
Program sa sústredí na oblasť:
• podpory komunít a komunitných
aktivít
• vzdelania detí a mladých ľudí a
získavania zručností mladých
ľudí a študentov
• zdravia a podpory zdravého životného štýlu
Na prihlasovanie projektov slúži elektronický formulár, deadline
je 29. marec 2018. Všetky potrebné informácie o programe sú na:
http://mladez.sk/wp-content/
uploads/2018/02/Grantova-vyzva-Vy-rozhodujete-my-pomahame-2018-19-02.pdf

Spolufinancované
z rozpočtu EÚ

