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RUMUNSKÉ PREDSEDNÍCTVO RADY EÚ

Potreby európanov v centre záujmu

Na predsedníctve Rady EÚ sa podieľajú vlády 28 členských štátov, pričom každých šesť mesiacov, 
a to 1. januára a 1. júla, prechádza táto funkcia z jedného štátu na druhý. Funkcia predsedníctva 
je spojená s mimoriadnou zodpovednosťou: úradujúci členský štát počas svojho funkčného 
obdobia predsedá zasadnutiam Rady EÚ, ktorá je jedným z hlavných rozhodujúcich orgánov EÚ. 
Predsedníctvo je okrem toho zodpovedné za zabezpečenie harmonickej spolupráce členských 
štátov, za prípadné rokovania o kompromisoch a musí vždy konať v záujme EÚ ako celku.
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Pracovný program predsedníctva 
je počas 18-mesačného obdobia 
spoločný pre tri členské štáty 
(tzv. predsednícku trojku). 
Predsedníctvo stanovuje 
podrobné ciele, ktoré chce 
počas svojho funkčného 
obdobia dosiahnuť, a s 
ostatnými členmi predsedníckej 
trojky dlhodobejšie ciele, ktoré 
sa reálne nedajú dosiahnuť 
za obdobie šiestich mesiacov.
Funkčné obdobie novej 
predsedníckej trojice sa 
začína 1.  januára 2019. Rumunsko 
vykonáva predsedníctvo Rady 

počas prvého polroka, počnúc 
1. januárom až  do  30. júna 2019.  
Túto funkciu následne preberie 
Fínsko a  Chorvátsko. Tieto tri  
krajiny budú spolupracovať na 
realizácii spoločného 
18-mesačného programu.  
V  rámci priorít rumunského 
predsedníctva sa do 
centra záujmu dostávajú 
potreby Európanov a  dôraz sa 
kladie na širšiu problematiku:
- inovácií, udržateľného rozvoja, 
zamestnanosti a  sociálnych práv, 
- zaistenia bezpečnosti Európy, 
- posilnenia postavenia Európy 

v  celosvetovom meradle,
- podpory spoločných 
európskych hodnôt, medzi ktoré 
patrí sociálna spravodlivosť, 
demokracia, úcta a znášanlivosť.
Tieto klučové priority 
vychádzajú z  cieľov 
Európskej komisie, ako  
aj z  problematických 
otázok, ktoré stanovila 
predchádzajúca predsednícka 
trojica krajín (Estónsko,  
Bulharsko a  Rakúsko). Každý 
štát má tiež príležitosť 
zamerať sa na témy, ktoré 
považuje za zvlášť dôležité.

Vzhľadom na pretrvávajúce 
neistoty súvisiace s ratifikáciou 
dohody o vystúpení Spojeného 
kráľovstva z EÚ Komisia 
prijala 2 legislatívne návrhy na  
zmiernenie výrazného vplyvu, 
ktoré by mal „scenár bez dohody“ 
na politiku EÚ v oblasti rybárstva. 
- Prvý návrh umožňuje rybárom 
a firmám z oblasti rybárstva v 
členských štátoch EÚ prijímať 
kompenzácie z Európskeho 
námorného a rybárskeho 
fondu na dočasné zastavenie 
rybolovných činností (čiastočne  

sa zníži dosah okamžitého  
uzavretia výsostných vôd 
Spojeného kráľovstva pre 
rybárske plavidlá z EÚ v 
prípade scenára bez dohody)
- Druhým návrhom sa mení 
nariadenie o udržateľnom riadení 
vonkajších flotíl (cieľom tohto 
návrhu je zabezpečiť, aby EÚ 
bola v pozícii umožniť do konca 
roku 2019 lodiam zo Spojeného 
kráľovstva prístup do vôd EÚ 
za predpokladu, že lode z EÚ 
budú môcť rovnako vstupovať 
do vôd Spojeného kráľovstva).

„BEZ DOHODY“

Dva krízové scenáre na zmiernenie dôsledkov brexitu na politiku EÚ v oblasti rybárstva

Komisia prijala rozhodnutie 
o primeranosti týkajúce sa 
Japonska, ktoré umožní voľný 
pohyb osobných údajov 
medzi hospodárstvom Únie 
a Japonska so zárukami 
dôkladnej ochrany. Ide o 
posledný krok postupu 
začatého v septembri 2018. 
Predtým ako Komisia prijala 
rozhodnutie o primeranosti, 

Japonsko zaviedlo dodatočné 
záruky na zabezpečenie 
toho, aby bol prenos údajov 
z EÚ chránený v súlade 
s európskymi normami.
Rozhodnutie o primeranosti 
takisto dopĺňa dohodu o 
hospodárskom partnerstve 
medzi EÚ a Japonskom, 
ktorá nadobudne účinnosť 
už vo februári 2019.

NAJVÄČŠÍ PRIESTOR PRE BEZPEČNÝ TOK ÚDAJOV NA SVETE
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Zúčastňuje sa ho viac ľudí než kedykoľvek predtým

Z takmer 80 000 prihlášok 
bolo vybraných vyše 14 536 
osemnásťročných uchádzačov, 
ktorí získavajú cestovné poukazy 
DiscoverEU. Zo Slovenska sa o 
cestovné poukazy uchádzalo 
979 uchádzačov,   šťastie 
sa usmialo na 160 z nich. 
Vďaka týmto poukazom môžu 
vybraní osemnásťroční Európania 
objavovať krásy Európy, a to 
buď sami alebo maximálne v 
päťčlenných skupinách. Cesta 

Európska komisia uverejnila 
svoju výročnú správu o  
programe Erasmus+, z ktorej 
vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje 
viac ľudí než kedykoľvek 
predtým, počet podporovaných 
projektov rastie a Erasmus+ sa 
stáva inkluzívnejším a posilňuje 
sa aj jeho medzinárodný  
rozmer. V roku 2017 investovala  
EÚ do tohto programu 
rekordných 2,6 miliardy EUR, 
čo v porovnaní s rokom 2016 
predstavuje nárast o 13  %.
V roku 2017 prebehli oslavy 
30. výročia programu 
Erasmus (1 900 podujatí v 44 
krajinách). V rámci programu 
Erasmus+ sa v 2017 poskytla  
podpora takmer  800  000  
ľuďom na štúdium, odbornú 
prípravu alebo dobrovoľnícku 
činnosť v zahraničí (o 10 % viac ako 
v roku 2016). Najviac študentov 
vysielajú 3 krajiny: Francúzsko, 
Nemecko a Španielsko. Medzi 
3 najobľúbenejšie destinácie 
študentov patria Španielsko, 
Nemecko a  Spojené kráľovstvo.

Program Erasmus+ 
môžu využívať aj  
študenti a zamestnanci   
odbornej prípravy (160  000),  
mladí ľudia a pracovníci 
s mládežou (158  000) a  
zamestnanci v oblasti 
vzdelávania dospelých (6  400). 
Okrem toho boli projekty 
spolupráce prínosom aj pre 
učiteľov a zamestnancov 
škôl (47  000) a ich žiakov 
(110  000). V rámci programu sa 
financovalo i 162 športových 
projektov, do ktorých sa zapojilo 
930 organizácií. Erasmus+ sa 
stáva čoraz dostupnejším. 
Ponúka viac príležitostí a 
poskytuje dodatočné finančné 
prostriedky aj účastníkom zo 
znevýhodneného sociálno-
ekonomického prostredia. V 
roku 2017 sa do mobilitných 
aktivít programu Erasmus+ 
v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania zapojilo takmer 
21  000 znevýhodnených 
študentov a zamestnancov.
Program bol v roku 2017  

môže trvať najviac 30 dní v 
období od 15. apríla do 31. 
októbra 2019. Cestovať budú  
prevažne vlakom, pričom vo 
výnimočných prípadoch budú 
môcť využiť aj iné spôsoby  
dopravy. Európska komisia  
navrhla v máji 2018 na iniciatívu  
DiscoverEU ako súčasť 
budúceho programu Erasmus+  
v dlhodobom rozpočte EÚ 
na obdobie 2021 – 2027 
sumu 700 miliónov EUR.

DISCOVER EU

navyše obohatený o strategické 
priority EÚ zamerané na 
digitálne zručnosti v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy 
a mládeže (nová mobilná  
aplikácia Erasmus+, online 
jazykové vzdelávanie). Súčasný 
program Erasmus+ (2014 – 
2020) má rozpočet 14,7 miliardy 
EUR, vďaka ktorému bude 
mať viac než 3,7  % mladých 
ľudí v EÚ príležitosť študovať,  
absolvovať odbornú prípravu, 
získať pracovné skúsenosti a 
venovať sa dobrovoľníctvu v 
zahraničí. Program bude tiež 
oporou v úsilí o vytvorenie   
európskeho vzdelávacieho 
priestoru  do roku 2025.

Poukazy na cestovanie po EÚ získalo  ďalších 14 500 mladých ľudí 
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SÚŤAŽ JUNIOR INTERNET 2019

Hľadá online talenty

Na súťaž Junior Internet 2019 
pozýva AMAVET všetkých 
mladých nadšencov internetu 
a programovania. Projekty 
webových stránok, mobilných 
aplikácií, blogov alebo vlogov, 
dizajnov, grafiky a textov na webe 
sú viac než vítané. Prihlasovať  
svoje projekty môžu žiaci 
základných a stredných škôl 

do 28. februára 2019. Po tomto 
termíne hodnotiaca komisia 
posúdi prihlásené práce a  
najzaujímavejšie projekty 
budú pozvané na prezentáciu 
počas finále súťažnej 
konferencie (5.-6. apríla 2019, 
FIIT STU, BA). Prihlásiť sa môže 
individuálny súťažiaci alebo 
tím autorov (max 3 členovia).

KOMISIA PREDKLADÁ DISKUSNÝ DOKUMENT SMEROM 
K UDRŽATEĽNEJ EURÓPE DO ROKU 2030

Dokument sa zameriava aj na horizontálne faktory

V rámci diskusie o budúcnosti 
Európy, ktorá sa začala  
bielou knihou Komisie z 1. marca 
2017, Komisia uverejnila diskusný 
dokument z názvom Smerom k 
udržateľnej Európe do roku 2030.
Zámerom tohto dokumentu je 
smerovať diskusiu k tomu, ako 
dosiahnuť tieto ciele čo najlepšie 
a ako môže Európska únia do 
roku 2030 k tomuto procesu 
čo najviac prispieť. Zameriava 
sa na kľúčové politické základy 
pre prechod na udržateľnosť 
(prechod od lineárneho na 
obehové hospodárstvo) ako 
aj na horizontálne faktory, 
podporujúce prechod na 
udržateľnosť (vzdelávanie, veda, 
technológia, výskum, a pod.).
EK predkladá tri rôzne scenáre, 
ktorých cieľom je podnietiť 
diskusiu o tom, ako nadviazať 
na ciele trvalo udržateľného  
rozvoja v rámci EÚ. Tieto 
scenáre sú veľmi názorné: 

- ich cieľom je ponúknuť rôzne 
názory a podnietiť úvahy a 
debaty. Dokument oznámený 
v nadväznosti na prejav o  
stave Únie 2017, ktorý predniesol 
predseda Juncker, je súčasťou 
pevného záväzku EÚ realizovať 
ciele OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja (CUR)  
vrátane Parížskej dohody o 
zmene klímy. Junckerova Komisia 
zapracúva priority v oblasti  
trvalo udržateľného rozvoja 
do svojich politík od 
začiatku svojho mandátu.

EÚ A JAPONSKO

Obchodná dohoda otvára 
novú éru vzťahov

1. februára 2019 nadobudla 
platnosť Dohoda o 
hospodárskom partnerstve 
medzi EÚ a Japonskom 
(EPA). Podniky a 
spotrebitelia v celej Európe 
i v Japonsku môžu teraz 
ťažiť z najväčšej zóny 
voľného obchodu na svete. 
Dohoda o hospodárskom 
partnerstve ruší prevažnú 
väčšinu ciel, ktoré každý 
rok zaplatia spoločnosti EÚ 
vyvážajúce do Japonska 
v úhrnnej výške 1 miliardy 
eur. Keď sa bude dohoda 
plne vykonávať, Japonsko 
odstráni clá na 97 % tovaru 
dovážaného z EÚ. Dohoda 
zruší prekážky, ktoré 
stoja najvýznamnejším 
európskym vývozcom 
potravín a nápojov v 
ceste k 127 miliónom 
japonských spotrebiteľov.


