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Koordinačné stretnutie
novej siete EDIC v SR
V dňoch 12. – 13. februára 2018 sa na pozvanie Zastúpenia Európskej
komisie na Slovensku (ZEK) a za účasti Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slovensku (IKEP) uskutočnilo v
Bratislave prvé dvojdňové koordinačné stretnutie novej siete 9
centier Europe Direct (EDIC), ktoré budú pôsobiť v Slovenskej
republike v období rokov 2018 - 2020.
Hlavnými bodmi programu tohto pracovného stretnutia bola
prezentácia komunikačných priorít ZEK a IKEP pre rok 2018, ďalej
prerokovanie aktuálnej politicko-hospodárskej situácie EÚ a jej
budúcnosti, o ktorej v súčasnosti prebieha diskusia.
Nová sieť 9 centier EDIC začala na Slovensku fungovať od 01. januára
2018 v lokalitách Komárno, Senica, Trenčín, Lučenec, Žilina,
Trstená, Poprad, Prešov a Košice.

Bezplatné služby poskytované
sieťou 9 centier Europe Direct
na Slovensku:


Poskytovanie aktuálnych
informácií o Európskej
únii



Ponuka spektra tlačených
informačných brožúr o EÚ



Vyhľadanie informácií o
reáliách EÚ



Informácie o legislatíve a
orgánoch EÚ



Informácie
o
využití
štrukturálnych fondov EÚ

Zdroj: Európska únia
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Bezpečnejšia pitná voda
pre všetkých Európanov
Jednou zo zásad Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý
jednohlasne schválili hlavy štátov a vlád na samite v
Göteborgu, je právo na prístup k základným službám vo
vyhovujúcej kvalite. Takou službou je aj zásobovanie vodou.
Cieľom legislatívneho návrhu predstaveného dňa 01.02.2018
Európskou komisiou je zaručiť občanom toto právo. Návrh je
reakciou na vôbec prvú úspešnú európsku iniciatívu 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.
Ďalšou jeho ambíciou je posilniť postavenie spotrebiteľov tak,
že sa zabezpečí, aby dodávatelia vody poskytovali
spotrebiteľom jasnejšie informácie o jej spotrebe, štruktúre
cien za vodu, ako aj o cene za liter vody, na základe čoho bude
možné porovnať jej cenu oproti cene balenej vody. Tým sa
prispeje k dosiahnutiu environmentálnych cieľov, medzi ktoré
patrí pokles zbytočného používania plastov a obmedzenie
uhlíkovej stopy EÚ, ako aj k dosiahnutiu cieľov v oblasti
udržateľného rozvoja.
Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto
súvislosti uviedol: „Prostredníctvom európskej iniciatívy
občanov ľudia nahlas a jasne vyjadrili svoj názor. Požadujú
konkrétne opatrenia vedúce k zaručeniu prístupu k bezpečnej
pitnej vode. Pozorne sme si vypočuli ich názory a vykonali
dôkladnú analýzu našej existujúcej legislatívy. Dnes preto
navrhujeme jej modernizáciu, z ktorej vyplynie zlepšenie
kvality pitnej vody, ako aj prístupu občanov k nej tam, kde je
to najviac treba. Spolu dokážeme a musíme chrániť zdravie a
bezpečnosť našich občanov.“
Väčšina ľudí žijúcich v EÚ má veľmi dobrý prístup ku kvalitnej
pitnej vode, a to vďaka roky fungujúcej legislatíve EÚ, ktorá
slúži na ochranu Európanov a zabezpečuje im prístup k pitnej
vode vysokej kvality. Komisia chce zabezpečiť, aby sa táto
vysoká kvalita zachovala aj v dlhodobom horizonte. Vďaka
doplneniu nových a doteraz neznámych látok do zoznamu
kritérií, na základe ktorých sa určuje bezpečnosť vody (napr.
legionella a chlorát) do pravidiel, ktorých aktualizáciu dnes
Komisia navrhuje, sa zlepší kvalita a bezpečnosť vody.

Vďaka významnej
zmene v právnych
predpisoch navrhnutej
Európskou komisiou
získajú občania EÚ:
 Ľahký, užívateľsky
jednoduchý (okrem
iného aj online)
prístup k informáciám o kvalite a
dodávke pitnej
vody v mieste ich
bydliska.
 Na základe toho
vzrastie ich dôvera
k vode z vodovodu.


Nové opatrenia by
podľa odhadov
mali znížiť výskyt
potenciálnych
zdravotných rizík
u obyvateľstva
v súvislosti
s kvalitou pitnej
vody, a to zo 4 %
na menej ako 1 %.

 Okrem toho môžu
domácnosti v EÚ
vďaka zníženiu
spotreby fľaškovej
vody ušetriť viac
ako 600 miliónov
EUR ročne.

Zdroj: Európska únia
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Ako vnímame korupciu
v EÚ?
Európska komisia zverejnila dňa 20.02.2018 výsledky dvoch
prieskumov za jednotlivé členské štáty :
 bleskový eurobarometer na tému Podniky a korupcia,
 špeciálny eurobarometer, ktorý skúmal postoje občanov
voči korupcii.
Európania vnímajú korupciu ako veľký problém a prekážku v
podnikaní. Aktuálny prieskum však ukazuje, že situácia sa
zlepšuje a optimizmus narastá medzi občanmi aj
podnikateľmi.
Na Európskej úrovni:
 Občania (68%) aj podniky (67%) považujú korupciu za
menej rozsiahlu ako v roku 2013.
 Korupciu ako problém vníma menej podnikov, medzi
jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely. Pre
37% podnikov zostáva korupcia problémom, viac
zasiahnuté sú malé podniky.
 Ľudia majú aj väčšiu tendenciu korupčné správanie
nahlasovať, napriek tomu však až 49% ľudí nevie kde ho
nahlasovať.
 Iba jedna tretina podnikov verí tomu, že transparentnosť
financovania politických strán je dostatočná .
 61% verejnosti si myslí, že občania a podniky, ktoré
podplácajú vysokých úradníkov, nie sú dostatočne
potrestaní.

Korupcia očami
občanov SR:
 85% (EÚ28 - 68%)
opýtaných si myslí,
že na Slovensku je
problém korupcie
rozšírený.
 48% (EÚ28 - 48%)
opýtaných súhlasí,
že korupcia sa u nás
za posledné tri roky
zvýšila.
 Pre 53% (EÚ28 22%) slovenských
respondentov je
prijateľné urobiť
láskavosť, ak by
chceli niečo od
verejnej správy
alebo úradu.
 Pre 24% (EÚ28 14%) je prijateľné
dať peniaze a pre
43% (EÚ28 - 21%)
dať dar.
 Neprijateľné dať
peniaze je pre 73%,
dar pre 53% a urobiť
láskavosť pre 40%
opýtaných
respondentov.
 Najrozšírenejšia je
korupcia v zdravotníctve (55%), na
súdoch (52%) a u
politických strán
(50%).

Zdroj: Európska únia
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Spolupráca v ochrane
životného prostredia
Zdravšie ovzdušie, účinnejšia ochrana lesov a dôslednejšie
triedenie a recyklácia odpadov. To sú témy, ktorým sa
ministerstvo životného prostredia SR dlhodobo venuje.
Pripravované opatrenia v týchto oblastiach predstavil počas
zdvorilostného prijatia dňa 13.02.2018 šéf envirorezortu László
Sólymos vedúcemu Zastúpenia Európskej komisie na
Slovensku Ladislavovi Mikovi.
Obidvaja predstavitelia vyjadrili presvedčenie, že ochrana
životného prostredia a zdravia ľudí musí mať svoje
nezastupiteľné miesto tak ako v európskej, tak aj v slovenskej
legislatíve.
„Investície do životného prostredia sú investíciami do nášho
zdravia,“ povedal minister životného prostredia László
Sólymos.
„Dnešné stretnutie potvrdilo, že máme na európskej i
národnej úrovni veľmi podobné priority. Riešenie čistoty
ovzdušia či recyklácie odpadov nie je vôbec jednoduché, ale
bezpochyby pre každého občana prínosné a je dobré, že
Európska únia tu má čo ponúknuť. Potešilo ma, že
ministerstvo pracuje na účinnej a razantnejšej ochrane toho
najcennejšieho, čo sa na Slovensku zachovalo a čo je
mimoriadne i na európskej úrovni – jeho prírodného
dedičstva vrátane karpatských bukových i horských lesov. Na
ďalšiu spoluprácu s rezortom sa preto veľmi teším,“ podotkol
Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

Vedeli ste, že Rezort
životného
prostredia
SR
v
tomto
roku
finančne
prvýkrát
podporí elektromobilitu a pracuje na
Národnom programe
riadenia znečisťovania
ovzdušia,
či
novej
Stratégii na zlepšenie
kvality ovzdušia, ktorá
má obsahovať detailnú
analýzu
kvality
ovzdušia ako i návrhy
konkrétnych opatrení
na jej zlepšovanie?
Zlepšenie
kvality
ovzdušia je jednou z
priorít
Ministerstva
životného
prostredia
SR v programovom
vyhlásení vlády, a tiež
v pripravovanej Envirostratégii do roku
2030.

Zdroj: Európska únia
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