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EURÓPSKY INFORMAČNÝ DEŇ 
V POPRADE 2018

OBČIANSKÝ DIALÓG S MLADÝMI ĽUDMI 
Z MESTA A OKRESU POPRAD

Dňa 21. júna 2018 zorganizovalo centrum Europe 
Direct Poprad veľké informačné podujatie pre 
300 študentov a pedagógov stredných škôl 
mesta a okresu Poprad. 
Partnermi tejto akcie boli Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku a kancelária Europského 
parlamentu na Slovensku. V rámci programu 
vystúpili aj dve europoslankyňe, a to pani Anna 
Záborská a pani Monika Smolková.
Cieľom podujatia bolo posilniť vedomie 
euroobčianstva u mladej generácie pod Tatrami 
a prediskutovať problémy,  ktorým dnešní mladí 
ľudia čelia. 

ROZPOČET EÚ

PROGRAN “INVESTEU” MÁ PODPORIŤ TVORBU PRACOVNÝCH 
MIEST, RAST A INOVÁCIE V EÚ

Komisia navrhuje v rámci 
budúceho dlhodobého rozpočtu 
EÚ na obdobie 2021 – 2027 vytvoriť 
Program InvestEU s cieľom zlúčiť 
množstvo aktuálne dostupných 
finančných programov a rozšíriť 
úspešný model Investičného plánu 
pre Európu, tzv. Junckerovho plánu. 
Nový program sa bude skladať z 

Fondu InvestEU, Poradenského 
centra InvestEU a Portálu InvestEU:
1. Fond InvestEU bude pokračovať 
v mobilizovaní verejných a 
súkromných investícií v EÚ s 
cieľom riešiť značný nedostatok 
investícií v Európe. Nový 
fond bude predovšetkým:
• Robiť viac za menej: Komisia 

navrhuje vyčleniť na Fond InvestEU 
15,2 mld. EUR a ten by mal počas 
7 rokov zo súkromných a 
verejných investícií zmobilizovať 
v EÚ dodatočné investície v 
hodnote vyše 650 mld. EUR.
• Vytvárať diverzifikované, flexibilné 
portfolio: podpora najmä 4 oblastí 
politík: udržateľná infraštruktúra; 
výskum, inovácia a digitalizácia; 

malé a  stredné podniky a 
sociálne investície a zručnosti).
• Zefektívňovať a zjednodušovať: 
program InvestEU bude mať 
jednotnú, prehľadnú štruktúru 
správy, riadenia, jednotné 
a prehľadné požiadavky 
na podávanie správ, ktoré 
sa nebudú prekrývať.
• Využívať odborné znalosti 
našich finančných partnerov 
na miestnej, národnej 
alebo celoeurópskej úrovni

• Pomôže členským štátom 
efektívnejšie využívať fondy EÚ
2. Poradenské centrum InvestEU 
zlúči trinásť rôznych existujúcich 
poradenských služieb do jedného 
kontaktného miesta poskytujúceho 
pomoc pri vypracúvaní projektov.
3. Európsky portál investičných 
projektov, bude pre investorov 
a predkladateľov projektov 
predstavovať ľahko dostupnú a 
používateľsky ústretovú databázu.
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VIAC PEŇAZÍ NA PREPÁJANIE 
EURÓPANOV VĎAKA 
VYSOKOVÝKONNEJ INFRAŠTRUKTÚRE

Medzi ďalšie návrhy v rámci dlhodobého 
rozpočtu EÚ patrí návrh na obnovenie  Nástroja 
na prepájanie Európy (Connecting Europe 
Facility - CEF). Konkrétne sa plánuje vyčleniť 
42,3 miliárd eur na podporu investícií do 
európskych sietí infraštruktúry v oblasti dopravy 
(30,6 miliárd eur), energetiky (8,7 miliárd eur) a 
digitálnych technológií (3 miliardy eur).
1.  Doprava: bezpečná, čistá a prepojená mobilita  
-   Nástroj   na prepájanie Európy podporí 
inteligentnú, udržateľnú, inkluzívnu, bezpečnú 
a chránenú mobilitu.  
2. Energetika: cenovo dostupná, bezpečná a 
udržateľná
3. Digitálne technológie: ako vysokokapacitná 
širokopásmová sieť 
- Nástroj na prepájanie Európy bude podporovať 
najmodernejšiu digitálnu infraštruktúru.

EURÓPSKY  POROVNÁVACÍ PREHĽAD INOVÁCIE 
NA ROK 2018

EURÓPA MUSÍ PREHLBOVAŤ SVOJ 
INOVAČNÝ NÁSKOK

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na 
zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti 
Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z 
porovnávacieho posúdenia inovačnej výkonnosti 
členských štátov a porovnania s medzinárodnými 
konkurentmi na rok 2018, ktorý dnes uverejnila 
Komisia.
Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu 
výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend 
vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku 
a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie 
EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových 
konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené 
štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie 
a udržanie náskoku pred Čínou si však bude 
vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť 
európsky inovačný potenciál.

  S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu 
postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 
7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky 
program financovania výskumu a inovácie, 
Európsky horizont, s navrhovaným rozpočtom 
100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba 
finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. 
Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho 
spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie 
verejného a súkromneho sektora. Vo vybraných 
oblastiach inovácie sú lídrami EÚ tieto krajiny: 
Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre 
inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné 
systémy; Francúzsko – financie a podpora; Írsko – 
inovácie v malých a stredných podnikoch .
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Zrodila sa z prelomových povojnových dohôd, ktoré 
pripravili pôdu pre európsku integráciu a v roku 1968 
sa stala skutočnosťou. Prvým rozhodným krokom 
colnej únie k premene EÚ na najväčší obchodný 
blok na svete, v ktorom dnes 28 colných správ koná 
ako jeden subjekt, bolo zrušenie colných sadzieb 
pre obchod s tovarom vo vtedajšom Európskom 
spoločenstve. Za posledných 50 rokov sa z colnej 
únie stal základný kameň jednotného trhu – udržiava 
bezpečnosť hraníc EÚ a chráni občanov pred 
zakázanými a nebezpečnými výrobkami, ako sú 
zbrane či drogy.
Zároveň cez ňu prechádza čoraz väčší podiel 
globálneho obchodu: colné orgány EÚ v roku 2017 
odbavili 16 % svetového obchodu; 1. júla 2018, čiže 
presne 50 rokov po zriadení colnej únie, Komisia 
organizuje podujatia na letiskách a v školách v 
celej EÚ, ktoré majú zvýšiť povedomie o tomto 
mimoriadnom úspechu.

ZDIEĽANIE DEDIČSTVA - ZDIEĽANIE HODNÔT

Summit k európskemu kultúrnemu dedičstvu  sa 
konal v dňoch 18 - 24 júna 2018 v Berlíne, Nemecko. 

Tento summit, s heslom “Zdieľanie dedičstva 
- zdieľanie hodnôt”, uznala Európska únia 
ako jedno z kľúčových verejných podujatí 
Európskeho roka kultúrneho dedičstva (EYCH) 
a podporuje ho program Tvorivá Európa EÚ. 

Summit zapojil a zmobilizoval širokú škálu 
zainteresovaných strán, verejných i súkromných, 
na ambicióznu agendu európskeho kultúrneho 
dedičstva. Na summite sa zúčastnili najvyšší 
predstavitelia inštitúcií EÚ, členských štátov a 
organizácií občianskej spoločnosti z celej Európy.

CELOSLOVENSKÉ KOLO VEDOMOSTNEJ 
SÚŤAŽE MLADÝ EURÓPAN 2018

V dňoch 13 až 14. júla 2018 sa v Novom 
Smokovci, vo Vysokých Tatrách, konalo 
národné kolo 13. ročníka vedomostnej súťaže 
o Európskej únii známej pod názvom Mladý 
Európan. Zúčastnilo sa ho 13 trojčlenných 
víťazných regionálnych študenských tímov 
zo stredných škôl z celého Slovenska. Víťazom 
sa stalo družstvo študentov z Gymnázia V. B. 
Nedožerského z Prievidze.
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SUMMIT EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA 2018

COLNÁ ÚNIA EÚ OSLAVUJE 1. JÚLA 50-TE 
NARODENINY.


