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EÚ musí udržať pokrok dosiahnutý  
v posledných 4 rokoch

JARNÉ KORDINAČNÉ STRETNUTIE

Stretnutie informačných centier siete Europe direct na Slovensku

V dňoch 14. – 15. marca 2018 sa na pozvanie Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku (ZEK) a za účasti  
Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku (KEP) uskutočnilo v Bratislave 
jarné dvojdňové koordinačné stretnutie siete 10 centier Europe Direct (EDIC), ktoré  
pôsobia v Slovenskej republike v období rokov 2018 - 2020.
Hlavnými bodmi programu tohto pracovného stretnutia bola prezentácia komunikačných priorít 
ZEK a KEP pre rok 2019, ďalej prerokovanie brexitu a aktuálnej politicko-hospodárskej situácie 
EÚ a jej budúcnosti. Nová sieť centier EDIC začala na Slovensku fungovať od 01. januára 2018 
v lokalitách Komárno, Senica, Trenčín, Nitra, Lučenec, Žilina, Trstená, Poprad, Prešov a Košice.

Predbežná dohoda o  finančnej podpore 
opatrení v  oblasti životného prostredia 
a klímy
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Európska komisia sa rozhodla zaregistrovať 
európsku iniciatívu občanov s názvom „Europe 
CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné 
vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“.
Cieľom iniciatívy je zabezpečiť právo na inkluzívne 
vzdelávanie detí a dospelých so zdravotným 
postihnutím v Európskej únii. V dokumentoch 
iniciatívy sa uvádza, že hoci „vyše 70 miliónov 
občanov EÚ má nejaký druh postihnutia a 
15 miliónov detí má špeciálne potreby pri 
vzdelávaní“, mnohí „sa stretávajú s nadmernými 
prekážkami, ktoré obmedzujú   ich právo na 
kvalitné inkluzívne vzdelávanie“. Organizátori 
tejto iniciatívy preto vyzývajú Komisiu, aby 
vypracovala návrh predpisu o spoločnom rámci 
inkluzívneho vzdelávania EÚ v tejto oblasti.
Iniciatíva bola zaregistrovaná 4. marca 2019, 
organizátori budú mať následne jeden rok na 
to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak 
sa v priebehu roka podarí získať jeden milión 
vyhlásení o podpore z najmenej siedmich  
rôznych členských štátov, Komisia vykoná jej  
analýzu a následne sa k nej vyjadrí. 

 EURÓPSKA INICIATÍVA OBČANOV

Komisia zaregistrovala iniciatívu „Europe 
CARES (Európa sa stará) – inkluzívne kvalitné 
vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím“ 

Päť najväčších autopožičovní – Avis, 
Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt 
– reagovalo na výzvu Európskej 
komisie a orgánov EÚ na ochranu 
spotrebiteľa a zmenilo alebo zmení 
spôsob, akým prezentujú ceny za 
požičanie áut. Ceny tak budú pre 
spotrebiteľov plne transparentné.

POŽIČIAVATE SI AUTO?

Vďaka EÚ budete mať lepší prehľad  
o cenách 

Komisia prijala pracovné programy týkajúce 
sa spolufinancovania spoločných obranných 
priemyselných projektov v rokoch 2019 – 2020 
v celkovej výške až 500 miliónov eur. Ďalších 
25 miliónov eur bolo vyčlenených na podporu 
spoločných výskumných projektov v oblasti 
obrany v roku 2019, pričom boli zverejnené 
aj súvisiace výzvy na predkladanie návrhov.
Od roku 2021 bude plnohodnotný Európsky 
obranný fond podporovať inovačnú a 
konkurencieschopnú obrannú priemyselnú 
základňu a prispievať k strategickej 
autonómii EÚ. Komisia však prijíma kroky, 
aby sa obranná spolupráca financovaná z 
rozpočtu EÚ stala skutočnosťou už teraz. 

EURÓPSKY OBRANNÝ FOND
NA OBZORE

525 miliónov eur na Eurodron
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LIFE patrí medzi finančné 
programy EÚ, v prípade ktorých 
Komisia  navrhuje  najväčšie 
pomerné zvýšenie financovania 
na roky 2021 až 2027. Komisia 
navyše navrhla výdavky 
vo výške najmenej 25  % zo 
všetkých programov EÚ na boj 
proti klimatickým zmenám.
Hlavné prvky nového 
programu LIFE (2021 – 2027):
- Pokračujúca podpora 
obehového hospodárstva 
a posilnenie zmiernenia 
zmeny klímy;
-   Zvýšená podpora prechodu 
na čistú energiu (nový 
špecifický podprogram, 
ktorý stimuluje investície a 
podporuje činnosti zamerané 
na energetickú efektívnosť 
a energiu z obnoviteľných 
zdrojov, najmä v regiónoch 
Európy, ktoré zaostávajú v 
prechode na čistú energiu);

ROZPOČET EÚ NA ROKY 2021 – 2027

Predbežná dohoda o finančnej podpore opatrení v oblasti životného prostredia a klímy

Inštitúcie EÚ dosiahli predbežnú politickú 
dohodu o revidovanom nariadení o 
všeobecnej bezpečnosti. Od roku 2022 
budú v európskych vozidlách povinné nové 
bezpečnostné technológie, ktorých cieľom 
je ochrana cestujúcich, chodcov a cyklistov. 
Nové technológie na trhu môžu prispieť k 
zníženiu počtu smrteľných nehôd a zranení na 
našich cestách, z ktorých 90 % je spôsobených 
ľudskou chybou. Nové povinné bezpečnostné 
prvky zahŕňajú napr. varovanie vodiča 
pred ospalosťou, systém inteligentného 
prispôsobenia rýchlosti, bezpečné cúvanie 
s kamerou alebo snímačmi a zariadenie na 
záznam údajov o nehodách („čierna skrinka“).

BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Komisia víta dohodu o nových pravidlách EÚ 
na záchranu životov

- Zvýšená podpora ochrany 
prírody a biodiverzity  (súčasťou 
budú i nové, osobitné 
„strategické projekty v oblasti 
ochrany prírody“, ktoré umožnia 
členským štátom začleniť 
ciele politiky v oblasti prírody 
a biodiverzity do iných politík 
a programov financovania, 
napr. poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka);
- Jednoduchý a flexibilný 
prístup so zameraním na rozvoj a 
realizáciu inovatívnych spôsobov 
riešenia výziev v oblasti 
životného prostredia a klímy.
Predbežnú dohodu musí teraz 
formálne schváliť Európsky 
parlament a Rada. Podmienkou 
zavedenia rozpočtových 
aspektov budúceho programu 
LIFE je celková dohoda 
o budúcom dlhodobom 
rozpočte EÚ, ktorého  návrh 
Komisia predložila v  máji 2018.

Európska komisia víta predbežnú 
dohodu, ku ktorej dospel 
Európsky parlament a  Rada, 
o Programe pre životné prostredie 
a ochranu klímy LIFE ako súčasť 
dlhodobého rozpočtu EÚ na 
roky 2021 – 2027. Pôjde o jeden 
z nástrojov, ktorý EÚ umožní 
dosiahnuť jej klimatické ciele a 
stať sa  klimaticky neutrálnou 
do roku 2050. Program 
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EURÓPSKA MIGRAČNÁ AGENDA

EÚ musí udržať pokrok dosiahnutý v posledných 4 rokoch

Komisia zhodnotila pokrok 
dosiahnutý v posledných 4 
rokoch a stanovila, aké opatrenia 
treba ešte prijať na riešenie 
bezprostredných a budúcich 
výziev v  oblasti migrácie. Počas 
najzávažnejšej utečeneckej krízy 
od 2. svetovej vojny sa EÚ podarilo 
dosiahnuť zásadnú zmenu v 
riadení migrácie a ochrane 
hraníc. Počet neregulárnych 
(nelegálnych) príchodov do 
Európy sa znížil na najnižšiu 
úroveň za posledných 5 rokov. 
Počet prichádzajúcich migrantov 
už 3 roky po sebe neustále klesá 
a v súčasnosti predstavuje len 
10  % z počtu zaznamenaného na  
vrchole migračnej krízy v 
roku 2015. V roku 2018 bolo 
odhalených približne 150   
000 prípadov neoprávneného 
prekročenia   vonkajších  hraníc  EÚ.

trustového fondu EÚ pre Afriku a 
viac než 60  000 ľudí z neho po 
návrate do svojich krajín pôvodu 
dostalo podporu pri reintegrácii
- väčšmi sa zintenzívnil aj  boj 
proti sieťam prevádzačov 
a obchodníkov s ľuďmi
- v záujme zintenzívnenia   
návratov a readmisií  EÚ naďalej 
pracuje na uzatvorení dohôd 
a dohovorov o readmisii s 
partnerskými krajinami, 
doteraz ich uzavrela 23
- Európsky parlament a 
Rada by mali okrem toho 
urýchlene prijať  návrh  Komisie   
týkajúci sa návratov
2. Posilnené riadenie hraníc 
-  Európska agentúra pre 
pohraničnú a pobrežnú stráž 
(v septembri 2018 Komisia 
navrhla ďalej posilniť európsku 
pohraničnú a pobrežnú stráž  
a dať jej k dispozícii stály  
zbor desaťtisíc príslušníkov 
pohraničnej stráže)
3. Ochrana a azyl - EÚ bude 
naďalej poskytovať  podporu 
utečencom a vysídleným 
osobám  v tretích krajinách 
vrátane Blízkeho východu a 
Afriky a súčasne poskytovať 
útočisko ľuďom, ktorí potrebujú 
medzinárodnú ochranu. Od roku 
2015 bolo v rámci systémov EÚ 
presídlených viac ako 50  000 
osôb. Hlavným ponaučením, 
ktoré vyplynulo z migračnej krízy, 
je, že treba  prepracovať pravidlá 
EÚ v oblasti azylu  a vytvoriť 
systém, ktorý dokáže zvládnuť 

akýkoľvek nárast migračného 
tlaku v budúcnosti. Komisia 
predložila všetky potrebné návrhy.
4. Legálna migrácia a integrácia 
– vďaka možnostiam legálnej 
migrácie klesá počet ľudí, ktorí 
sa chcú dostať do EÚ nelegálne. 
Dôležitou pre fungujúcu migráciu 
je úspešná  integrácia  osôb 
- EÚ investovala medzi rokmi 
2015 – 2017 do integračných 
opatrení viac ako 140 mil. eur.

Štyri piliere migračnej agendy EÚ:
1. Riešenie príčinnej migrácie
- viac ako 5,3 milióna 
zraniteľných osôb v súčasnosti 
dostáva základnú podporu 
prostredníctvom  Núdzového 


