
1

Eurospravodaj, August 2019

EUROSPRAVODAJ

str. 3
ĽUDSTVO ŽIJE NAD POMERY 

Na naplnenie potrieb potrebujeme skoro 
dve planéty

str. 4
BRITÁNIA PRENÁŠA SVOJE 

UNIJNÉ HLASOVACIE PRÁVA 
NA FÍNSKO

Nebude sa zúčastňovať väčšiny 
schôdzok Európskej únie 

NAJNOVŠÍ PRIESKUM EUROBAROMETRA

Pohľad na štatistiky po voľbách do európskeho parlamentu

Z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometer   (EB 91), ktorý prebehol po voľbách do Európskeho 
parlamentu od 7. júna do 1. júla 2019 vo všetkých 28 krajinách EÚ a piatich kandidátskych krajinách, vyplýva 
výrazné zlepšenie názoru občanov na Európsku úniu, a to pri všetkých aspektoch: od ekonomiky až po 
stav demokracie. Sú to najlepšie výsledky od júna 2014 pred tým, než Komisia pod vedením predsedu  
Junckera začala svoju činnosť. Medzi hlavné zistenia patrí rekordne vysoká podpora eura a skutočnosť, že 
zmena klímy sa dostala na druhé miesto rebríčka najväčších obáv občanov EÚ, hneď po imigrácii. 
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Dňa 14. 8. 2019 sa otvorila tretia 
a  zároveň posledná tohtoročná 
výzva na posielanie žiadostí o 
podporu z programu i-Portunus.  
I-Portunus je pilotný projekt 
financovaný Európskou komisiou, 
ktorý poskytuje umelcom 
finančnú podporu na prácu 
v  inej krajine v  trvaní od 15 do 
85 dní. Do prvého a  druhého 
výberového kola sa zapojilo viac 
ako 2300 umelcov. Dohromady 
bolo v  rámci programu zatiaľ  
vybratých 253 ľudí. Tretie  
výberové kolo i-Portunus je 
na tento rok posledná šanca 
zúčastniť sa programu pre tých, 

PRACOVNÁ MOBILITA UMELCOV V EÚ

Dôvera a optimizmus do 
budúcnosti sú na najvyššej úrovni 
od roku 2014 -  miera dôvery v EÚ 
narástla v 20 členských štátoch, 
najviac v Litve (72  %), Dánsku 
(68 %) a Estónsku (60 %).
- Od posledného prieskumu 
(jeseň 2018) narástol podiel 
respondentov s pozitívnou 
mienkou o EÚ v 23 členských 
štátoch EÚ - najviac na Cypre 
(47 %), v Maďarsku (52 %), Grécku 
(33 %) a v Rumunsku (60 %). EÚ 
vníma negatívne menej než 
pätina respondentov (17 %), čo je 
najmenej za posledných 10 rokov.
- Väčšina hľadí na budúcnosť 
EÚ vníma   väčšina Európanov 
optimisticky   - 61  %- a len 34 % 
pesimisticky. Naj EÚ pozitívnejší 
sú v Írsku (85  %), Dánsku 
(79  %) a v Litve (76 %). Najviac 
EÚ pesimistov je v Spojenom 
kráľovstve (47  % vs 46 %) a vo 
Francúzsku (50 % vs 45 %).
-  55 % Európanov vyjadrilo svoju 
spokojnosť so spôsobom, ako 
v EÚ funguje demokracia, čo je 
najvyšší počet od jesene 2004. 
- spoločná mena euro  má 

rekordne vysokú podporu - vyše 
tri štvrtiny respondentov (76 %) v 
eurozóne jej zástancami 
- vo všetkých 28 členských 
štátoch vyše polovica 
respondentov cíti, že sú skutočne 
občanmi EÚ. V EÚ ako celku 
sa s týmto pocitom stotožňuje 
73  %, najviac Európanmi sa cítia 
Luxemburčania (93  %), Nemci 
(88 %) a Španieli (87 %).
- Prevažná väčšina občanov Únie 
podporuje „voľný pohyb občanov 
EÚ”, teda možnosť žiť, pracovať, 

Posledná šanca zúčastniť sa i-Portunus v roku 2019

Slováci majú prevažne 
pozitívny názor na súčasnú 
situáciu slovenskej 
ekonomiky (49 % ju považuje 
za dobrú, 46% za zlú).  
Čo sa týka finančnej situácie 
vo vlastnej domácnosti, 
Slováci sa cítia z  veľkej časti 
stabilne   - až 60% vníma 
svoju finančnú situáciu 
ako dobrú, 34% ako zlú.
Pohľad na budúcnosť 
slovenského hospodárstva 
sa od minulého roka zmenil 
k  lepšiemu, štvrtina ľudí si 
myslí, že sa v  nasledujúcich 
12 mesiacoch zlepší a  55 
%, že zostane stabilná.
Podľa opýtaných čelí 
Slovensko momentálne 
problémom najmä 
v  nasledovných oblastiach: 
zvyšovanie cien/inflácia/
životné náklady (37 
%), zdravie a  sociálne 
zabezpečenie (36 %) 
a hospodárska situácia(17 %).
Dôvera v  Európsku úniu je 
na úrovni 44 % (EÚ 46 %), 
nedôvera 46 % (EÚ 44 %). 
Svojmu parlamentu dôveruje 
27 % opýtaných Slovákov (64 
% mu nedôveruje).  Vládu vidí 
pozitívne   29 % opýtaných, 
nedôveruje jej 65 %.
Až 82 % respondentov 
podporuje voľný pohyb 
v  EÚ, 77 % respondentov 
sa vyjadrilo v  prospech 
spoločnej obrannej 
a  bezpečnostnej politiky 
a  jednotnej meny euro.
Za najpozitívnejší prínos 
EÚ považujú Slováci 
voľný pohyb, spoločnú 
menu   (41 %) a  mier (40 %). 
Európskymi občanmi sa cíti 
byť až 80 % Slovákov, tu je 
Slovensko nad Európskym 
priemerom, ktorý je 73 %. 

ktorí sa venujú múzickému 
a  vizuálnemu umeniu. Po 
investícii vo výške 1 milión 
eur počas tohto roku plánuje  
Európska komisia investovať 
ďalšieho 1,5 milióna eur do 
podobných skúšobných 
výberových kôl aj v  roku 2020. 
Cieľom je príprava na rok 
2021, kedy by sa mala mobilita 
umelcov stať trvalým projektom  
v  rámci nového programu 
Kreatívna Európa. Tretie 
výberové okolo i-Portunus bude 
otvorené do 5. septembra do 
14:00. Viac informacií nájdete 
na https://www.i-portunus.eu

študovať a podnikať kdekoľvek 
v EÚ“ (81 %). V každom členskom 
štáte EÚ tento názor zastávajú 
vyše dve tretiny respondentov.
- Najväčšou obavou na úrovni EÚ 
zostáva imigrácia: tento názor 
vyslovilo 34  % respondentov.. 
Zmena klímy, teraz figuruje ako 
druhá najväčšia obava .

ČO NA TO SLOVENSKO?
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Ľudstvo tento rok už 29. júla 
ľudia spotrebovalo viac zdrojov 
ako je planéta schopná za rok 
ponúknuť. Vysoká spotreba stojí 
za vymieraním druhov, eróziou 
pôdy aj nedostatkom vody.
Pri súčasnej úrovni konzumu by 
sme na naplnenie potrieb ľudí 
potrebovali 1,8 planéty. Ekologická 
nerovnováha je charakteristická 
najmä pre niektoré krajiny.
Keby ľudia na celej zemi žili 
americkým spôsobom života, 
potrebovali by približne 
päť planét. V pomyselnom 
rebríčku je za Spojenými štátmi 
Austrália s 4,1 planétou a Rusko 
s tromi. Pre porovnanie, India 
s populáciou 1,4 miliardy ľudí 
by potrebovala len 0,7 planéty.
Vysoká spotreba zdrojov má na 
svedomí rozširovanie púští, eróziu 
pôdy, vymieranie živočíšnych 
druhov a deficit  vody. Takisto  
znižuje poľnohospodársku 
produktivitu a vyčerpáva zásoby 

rýb. Ekologické prečerpanie sa 
každým rokom zvyšuje, hoci za 
posledných deväť rokov sa aspoň 
spomalilo. Ľudská populácia v 
roku 1970 ročné zdroje planéty  
spotrebovala 23. decembra. 
V roku 1980 sa dátum 
posunul na 3. november a 
v roku 1990 na 4. október.  
Rýchlosť prečerpania sa v 90. 
rokoch dramaticky zvýšila. V roku 
2005 bol dátum prečerpania 
3. septembra. V roku 2010 28. 
augusta. Emisie skleníkových 
plynov „Našou hlavnou zbraňou 

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2019

Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“. 

Hlavný organizátor podujatia, 
Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity, 
v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied, portálom 
EurActiv.sk a Centrom VTI 
SR, opäť pripravia bohatý a 
maximálne pestrý program, 
ktorý osloví všetky vekové 
kategórie a záujmové skupiny. 
Špeciálnou cieľovou skupinou 
projektu sú deti v školskom 
veku, pričom dôraz je kladený 
predovšetkým na zvýšenie 

ich záujmu o štúdium 
prírodných vied a technických 
smerov na vysokých školách.
Európska noc výskumníkov 
sa na Slovensku bude 
konať tradične v posledný 
septembrový piatok 27.9.2019 
v Bratislave, Košiciach, 
Žiline, Banskej Bystrici a   

Poprade. Mottom festivalu 
vedy je: „Život ako ho (ne)
poznáme“. Okolo nás a v nás 
denne prebiehajú milióny 
procesov, či už chemických, 
biologických, technologických 
alebo iných, ktoré nás 
ovplyvňujú a formujú životy 
ľudí a spoločnosti.  Výskumníci 
a inovátori sa venujú 
ich  skúmaniu, definovaniu a 
inovovaniu, čím  a prispievajú 
tak k poznaniu nás samých a  
kuzlepšovaniu nášho života.   

ĽUDSTVO ŽIJE NAD POMERY

Na naplnenie potrieb potrebujeme skoro dve planéty

zostáva znižovanie emisií 
skleníkových plynov, ktoré sú 
zodpovedné za 60 percent 
globálnej ekologickej stopy,“ 
uviedol Svetový fond pre ochranu  
prírody. O polovicu menšie emisie 
by deň prečerpania ročných 
zdrojov posunuli o 93 dní, čo 
by znamenalo, že na miesto v 
júli by bol v októbri. Pokiaľ by sa 
ľuďom podarilo znížiť na polovicu 
potravinový odpad, ušetrili by 
sme desať dní. Zníženie spotreby 
živočíšnych bielkovín ďalších 
pätnásť. WWW.EURACTIV.SK
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EURÓPSKY DEŇ PAMIATKY RÓMSKYCH OBETÍ HOLOKAUSTU

Tento pamätný ďeň vyhlásil Europský parlament v roku 2015

Európsky parlament v roku 2015 
vyhlásil 2. august za „Európsky 
deň pamiatky rómskych obetí 
holokaustu“, s cieľom pripomenúť 
si 500  000 Rómov – čo v tom 
čase predstavovalo minimálne 
štvrtinu celkovej rómskej 
populácie – ktorí boli zavraždení 
v nacistami okupovanej Európe.
„Pri príležitosti Dňa pamiatky 
rómskych obetí holokaustu si 
chceme uctiť pamiatku 500  000 
rómskych obetí holokaustu. Tento 
rok si s hlbokým zármutkom 
pripomíname 75. výročie 
zavraždenia posledných Rómov, 
ktorí boli neprávom a brutálne 
uväznení v tzv. cigánskom 
rodinnom tábore v Osvienčime 
– ľudí, ktorí boli odsúdení 
na smrť len za to, kým boli.

V našich moderných európskych 
spoločnostiach a politických 
diskusiách neexistuje priestor 
pre dehumanizáciu Rómov 
alebo iných menšín. Zverstvá z 
minulosti pripomínajú, že rovnosť 
a nediskriminácia sú hodnoty, 
ktoré nemožno považovať 
za samozrejmé: ich obrana si  
vyžaduje našu neustálu pozornosť 
a pripravenosť postaviť sa  
tým, ktorí by ich chceli  
spochybniť. Uplynulo 75 rokov, 
ale nezabúdame. Spomienka 
na hrôzy minulosti nás všetkých 
musí inšpirovať k tomu, aby 
sme sa postavili za hodnoty, 
v ktoré veríme. Aby sme na 
každého z našich spoluobčanov 
hľadeli ako na ľudskú bytosť, 
ako na jednotlivcov, a aby  

sme si uvedomovali, ako by sme 
sa cítili, keby sme boli na ich 
mieste. To je poznatok, ktorý sme  
získali od našich rodičov a 
starých rodičov, ktorí zažili tieto 
najtemnejšie časy. Spolu s našimi 
členskými štátmi a miestnymi 
komunitami budeme preto 
naďalej bojovať proti 
všetkým formám rasizmu 
a etnickej diskriminácie tu 
v Európe a na celom svete.
Vyzývame všetky členské štáty, 
aby uznali rómsky holokaust 
a pripomenuli si 2. august 
ako Deň pamiatky rómskych 
obetí holokaustu v celej EÚ.“ 
uvádzajú vo svojom vyhlásení 
prvý podpredseda Európskej 
komisie   Frans Timmermans 
a komisárka Věra Jourová.

BRITÁNIA PRENÁŠA SVOJE UNIJNÉ HLASOVACIE 
PRÁVA NA FÍNSKO

Nebude sa zúčastňovať väčšiny schôdzok Európskej únie

Británia sa rozhodla, že od  
1. septembra obmedzí svoju 
účasť na väčšine zasadnutí 
Európskej únie. V utorok to 
vo vyhlásení oznámil britský 
minister pre brexit Steve 
Barclay. Ako pripomenula 
agentúra DPA, britský premiér 
Boris Johnson už skôr prisľúbil, 
že britských zástupcov z 
rokovaní EÚ „oslobodí“, 

aby sa mohli sústrediť 
len na okamžité priority.
K oznámeniu britskej vlády 
prichádza po prieskume 
aktivít jej úradníkov v 
Bruseli. Na ktoré konkrétne 
stretnutia úradníci pôjdu, sa 
rozhodne individuálne, dodala 
vláda s tým, že Johnson sa 
naďalej bude zúčastňovať 
summitov Európskej rady. 
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