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Deň Európy – 9. máj
Aj tento rok 9. mája sme spoločne oslávili Deň Európy - symbolické
narodeniny Európskej únie. Tento deň si pripomíname výročie
Deklarácie francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta
Schumana, ktorá položila základy modernej európskej integrácie.
Deň Európy predstavuje symbolické narodeniny Európskej únie a
ponúka príležitosť pozrieť sa na výsledky, ktoré Únia za dobu svojej
existencie dosiahla. Desiatky rokov mierovej spolupráce v Európe viedli
k zmiereniu medzi odvekými rivalmi, ku slobode, prosperite a k
zjednoteniu Európy. Dnes spoločnú európsku rodinu tvorí stále ešte 28
členských štátov, ktoré spolu úzko spolupracujú v prospech všetkých
euroobčanov.

Zdroj: Európska únia

Pri príležitosti Dňa Európy
uskutočnilo centrum Europe
Direct Poprad dňa 09. mája
2018 v rámci programu osláv
Dňa Európy v Poprade už
tradičné podujatie pod názvom
“Žlté ruže ”.
Centrum rozdalo v tento deň
širokej občianskej verejnosti za
pomoci študentiek Obchodnej
akadémie v Poprade 200 kusov
žltých ruží so sprievodným
letáčikom o Dni Európy.
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Jarná hospodárska
prognóza 2018
Európska komisia zverejnila dňa 03. mája 2018 jednu zo
svojich pravidelných hospodárskych predpovedí – jarnú
hospodársku prognózu 2018.
Miera rastu v EÚ i v eurozóne v roku 2017 prekonala
očakávania a na úrovni 2,4 % dosiahla najvyššiu úroveň za
posledných 10 rokov. V roku 2018 má rast zostať výrazný a v
roku 2019 poklesne iba mierne, pričom v EÚ by mal dosiahnuť
2,3 % a eurozóna 2,0 %. Stabilný rast umožňuje ďalšie
znižovanie deficitu verejných financií a verejného dlhu a vedie
aj k zlepšovaniu podmienok na trhu práce.
Priaznivé externé podmienky majú pozitívny vplyv aj na
Slovensko. Európska komisia predpokladá, že hospodársky rast
sa ďalej zvýši na približne 4 % v roku 2018 a 4,2% v roku 2019.
Súkromná spotreba pravdepodobne zostane hlavným
prispievateľom k rastu. Prehrievanie sa trhu práce v spojení s
nedostatkom pracovných síl v niektorých regiónoch vyvinie tlak
na rast nominálnych miezd. Nezamestnanosť klesla na
rekordne nízku úroveň 8,1% v roku 2017 a očakáva sa, že bude
naďalej klesať na úroveň 6,3% v roku 2019. Očakáva sa
zrýchlenie inflácie na 2,4 % v roku 2018, a to v dôsledku rastu
cien energií a rastúcich cien služieb.
Deficit verejných financií sa znížil z 2,2% HDP v roku 2016 na
1,0% v roku 2017, čo je najnižšia úroveň v histórii. Rovnako ako
v zimnej hospodárskej prognóze, celková investičná aktivita
pravdepodobne zostane výrazná, avšak relatívne pomalé
čerpanie EU fondov v rokoch 2016 a 2017 predstavuje riziko
pre krátkodobé investičné vyhliadky.
Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis
Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné
služby a úniu kapitálových trhov, v tejto súvislosti uviedol: „V
tomto a budúcom roku bude v Európe stabilným tempom
pokračovať hospodársky rozmach, čo povedie k vzniku
ďalších pracovných miest. V budúcnosti sa však črtajú aj
výraznejšie riziká. Preto by sme mali súčasné priaznivé
obdobie využiť na posilnenie našich ekonomík. Znamená to
začať vytvárať fiškálne rezervy, reformovať naše ekonomiky s
cieľom zvýšiť produktivitu a objem investícií a zabezpečiť
inkluzívnejší model rastu. Zároveň to znamená posilniť
základy našej hospodárskej a menovej únie.“

Komisár pre
hospodárske
a finančné záležitosti,
dane a clá,
Pierre Moscovici,
v tejto súvislosti
povedal: „Európa
sa naďalej teší
z výrazného rastu,
ktorý nám pomohol
dosiahnuť najnižšiu
mieru
nezamestnanosti za
posledných 10 rokov”.
Nezamestnanosť
naďalej klesá a
v súčasnosti je
približne na úrovni
spred krízy.
Nezamestnanosť v EÚ
má naďalej klesať, a to
zo 7,6 % v roku 2017 na
7,1 % v roku 2018
a 6,7 % v roku 2019.
Predpokladá sa pokles
nezamestnanosti
v eurozóne, a to z 9,1 %
v roku 2017 na 8,4 %
v roku 2018 a 7,9 %
v roku 2019.
Počet zamestnaných
osôb je v eurozóne
v súčasnosti na
najvyššej úrovni od
zavedenia eura, no
v eurozóne pretrváva
určitá miera
nevyužívania kapacít
na trhu práce.

Zdroj: Európska únia
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Index digitálnej
ekonomiky
Dnes bol zverejnený tohtoročný Index digitálnej ekonomiky a
spoločnosti (DESI) 2018.
DESI monitoruje pokrok členských štátov v oblasti
digitalizácie a zameriava sa na päť kapitol: pripojenie na
internet, ľudský kapitál, využívanie internetových služieb,
integrácia digitálnych technológií, digitálne verejné služby.
V celkovom hodnotení skončilo Slovensko spomedzi 28
členských krajín na 20. mieste. Celkovo sa dá povedať, že v
každom z ukazovateľov nastal určitý posun vpred, aj napriek
tomu, že celkové umiestnenie v rebríčku sa v porovnaní s
vlaňajškom nezmenilo. S týmto skóre patrí Slovensko do
skupiny krajín so slabými výsledkami.
Výsledky DESI ukazujú, že Slováci sú priemernými
používateľmi internetu a náležite využívajú rôzne online
služby. Dostupnosť pripojenia a služieb 4G je dostatočne
rozšírená, avšak ultrarýchle širokopásmové pripojenie je nad
priemerom EÚ.
Pokiaľ ide o ľudský kapitál, aj napriek rastúcemu dopytu na
trhu práce, je ponuka odborníkov v oblasti IKT stále pod
priemerom EÚ.
Najväčší progres bol zaznamenaný v dvoch oblastiach:
 integrácia digitálnych technológií – z 21. miesta na 18. napríklad viac podnikov využíva na výmenu informácií
balíkový softvér; zvýšilo sa aj využívanie sociálnych médií
na interakciu so zákazníkmi; viac firiem zaviedlo online
predaj
 digitálne verejné služby - postup z 24. na 20. miesto.

Stále viac 0 Európanov
používa internet za
účelom komunikácie.
Najvyšší nárast vo
využití internetu
zaznamenali služby
telefónovania a
videohovorov:
- najmenej polovica
Európanov (46%)
využíva internet na
telefónovanie, čo
predstavuje cca 20%
nárast v porovnaní s
minulým rokom a viac
ako 40% nárast oproti
roku 2013.
EÚ sa o nirčo zlepšila
vo viacerých
oblastiach vedy,
technológie, výroby.
Matematiku v roku
2015 vyštudovalo 19.1
absolventov na 1000
občanov vo veku od 20
do 29 rokov v
porovnaní s 18.4. v
roku 2013.
Ale 43% Európanov
stále chýbajú základné
digitálne zručnosti
(44% v minulom roku).

Zdroj: Európska únia
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Menej jednorazových
plastov
Keďže objem plastového odpadu v oceánoch a moriach stále
narastá, Európska komisia navrhuje nové celoeurópske
pravidlá, v ktorých sa zameriava na 10 druhov jednorazových
plastových výrobkov a rybársky výstroj, ktoré spolu tvoria až
70 % morského odpadu v Európe.
Novými pravidlami zavedú tieto opatrenia:
Zákaz niektorých plastových výrobkov:
 Ak existujú dostupné a cenovo prijateľné alternatívy, predaj
jednorazových plastových výrobkov bude zakázaný.
 Zákaz sa bude vzťahovať na plastové vatové tyčinky, príbory,
taniere, slamky, miešadlá a paličky na balóny, ktoré budú
musieť byť vyrábané výlučne z udržateľnejších materiálov.
 Jednorazové nádoby na nápoje vyrobené z plastov budú na
trhu povolené len vtedy, ak ich viečka a uzávery zostanú
pripevnené k nádobe.
Ciele zníženia spotreby: členské štáty budú musieť obmedziť
používanie plastových nádob na potraviny a pohárov.
Povinnosti výrobcov: výrobcovia pomôžu pokryť náklady na
nakladanie s odpadom a čistenie odpadu, ako aj na opatrenia
na zvyšovanie povedomia o jednorazových plastoch, ako sú
nádoby na potraviny, sáčky a obaly potravín (napr. zo
zemiakových lupienkov a sladkostí), nádoby na nápoje a
poháre, tabakové výrobky s filtrami (napr. cigaretové ohorky),
vlhčené utierky, balóny a ľahké plastové tašky.
Ciele v oblasti zberu: členské štáty budú povinné do roku 2025
zabezpečiť zber 90 % jednorazových plastových fliaš z nápojov,
napríklad prostredníctvom systémov zálohovania.
Požiadavky na označovanie: niektoré výrobky budú musieť mať
jasné a štandardizované označenie, ktoré obsahuje informácie
o tom, ako odpad triediť, o negatívnom vplyve výrobku na
životné prostredie a o prítomnosti plastov v ňom.

Podpredseda EK pre
trvalo udržateľný
rozvoj
Frans Timmermans
uviedol:
„Táto Komisia sľúbila,
že bude venovať
pozornosť zásadným
otázkam a zvyšok
ponechá v kompetencii
členských štátov.
Plastový odpad je
nesporne dôležitou
otázkou a Európania
musia konať spoločne
v záujme riešenia tohto
problému, pretože
plastový odpad končí
v našom ovzduší, pôde,
našich oceánoch
a potravinách.
Cieľom dnešných
návrhov je obmedziť
výskyt jednorazových
plastov v obchodoch
prostredníctvom celej
škály opatrení.
Niektoré výrobky
zakážeme, iné
nahradíme
ekologickejšími
alternatívami tak, aby
ľudia mohli naďalej
používať svoje
obľúbené výrobky.“

Zdroj: Európska únia
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