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NOVÝ ZÁRUČNÝ PROGRAM PRE
FIRMY OD EIB

KOMISIA PRIJALA MIMORIADNE
OPATRENIA

V celkovom objeme financovania 200
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KOMISIA ROZDÁ MLADÝM EURÓPANOM 60 000 LÍSTKOV NA VLAK
Vďaka iniciatíve DiscoverEU rozdá Komisia 60 000 Európanom vo veku od 18 do 20 rokov bezplatné
cestovné lístky. Prihlášky možno podávať 12. októbra 12.00 h do 26. októbra 12.00 h a musia sa
vzťahovať na cestovanie v roku 2022, ktorý bude Európskym rokom mládeže. Toto kolo prihlášok je
otvorené mladým Európanom narodeným od 1. júla 2001 do 31. decembra 2003. Výnimočne sa môžu prihlásiť
aj osoby vo veku 19 a 20 rokov, keďže ich kolá boli z dôvodu pandémie COVID-19 odložené na neskôr. Úspešní
uchádzači môžu cestovať od marca 2022 do februára 2023 najviac 30 dní. Keďže nemožno predpovedať,
ako sa vyvinie pandémia, všetci cestujúci získajú nový mobilný cestovný lístok s flexibilnou rezerváciou.
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Dátum

odchodu

sa

môže

cestovaniu,

a

tým

podporiť

meniť až do skutočného času

Európsku zelenú dohodu, budú

odchodu. Mobilné lístky budú

účastníci

iniciatívy

DiscoverEU

platiť jeden rok. Komisia všetkým

cestovať

prevažne

železničnou

cestujúcim

odporúča,

aby

dopravou.

na

ReopenEU

preverili

portáli

si

Aby

im

však

nič

nebránilo vo voľnom pohybe po

prípadné cestovné obmedzenia.

celom kontinente, budú môcť

Uvítame,

využívať aj iné spôsoby dopravy,

ak

sa

na

iniciatíve

DiscoverEU zúčastnia aj mladí

napr.

autobusy,

trajekty

alebo

ľudia so špeciálnymi potrebami.

(vo výnimočných prípadoch) aj

Komisia im poskytne informácie

leteckú

a

dostanú aj mladí ľudia žijúci v

tipy

a

pokryje

náklady

na

dopravu.

Šancu

osobitnú pomoc, napríklad na

odľahlých

sprevádzajúcu osobu, vodiaceho

ostrovoch. Každému členskému

psa

štátu

atď.

Úspešní

uchádzači

oblastiach

tak

sa

alebo

prideľuje
lístkov

na

počet

môžu vycestovať sami alebo v

cestovných

skupine maximálne 5 ľudí (všetci

počtu obyvateľov v pomere k

podľa

musia byť v stanovenom veku). S

celkovému

cieľom prispieť k udržateľnému

Európskej únie.

počtu

jeho

obyvateľov

NOVÝ ZÁRUČNÝ PROGRAM PRE FIRMY OD EIB V CELKOVOM OBJEME
FINANCOVANIA 200 MILIÓNOV EUR
Európska

investičná

banka

Program

je

určený

pre

a UniCredit Bank podpísali

podniky

s

v Bratislave zmluvu o spustení

obratom

nad

nového záručného programu

ročne a bilanciou 43 miliónov

určeného

stredné

vo všetkých regiónoch. Firmy

a veľké podniky na podporu

sa môžu hlásiť o výhodné

ekonomiky

prevádzkové

s

pre
v

dopadmi

súvislosti
pandémie.

úvery

až

Záručný program je súčasťou

miliónov

Pan-European

Bank

Guarantee

celoskupinovým

je

50

a

miliónov

investičné

do

výšky

eur.

50

UniCredit

pripravená

vďaka

Fund a ručiteľom je Európska

záručnému

investičná banka (EIB), banka

EIB poskytnúť financovanie

Európskej únie. V praxi to

v celkovom objeme vo výške

znamená,

možné

200 miliónov eur s 50 %

úvermi

garanciou

že

zvýhodnenými

bude

programu

EIB.

od

Znamená

podporiť ešte viac spoločnosti,

to,

ktoré sa momentálne vplyvom

banka

externých okolností dostali do

UniCredit Bank na Slovensku

komplikovanej situácie.

záruky vo výške 100 miliónov

že Európska investičná
(EIB),

poskytne

eur, ktoré pochádzajú z jej
Európskeho záručného fondu
(EGF), aby UniCredit Bank na
Slovensku mohla ponúknuť
dostupnejšie
firmám

financovanie
pre

obnovu

z dôsledkov pandémie.
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NOVÝ PAKT O MIGRÁCII A AZYLE
Konečné prijatie revidovanej modrej karty
EÚ na prilákanie vysokokvalifikovaných
pracovníkov do Európy
Rada prijala nové pravidlá pre vstup a pobyt
vysokokvalifikovaných

pracovníkov

z

krajín

mimo EÚ v nadväznosti na kladné hlasovanie
poslancov
septembra.

Európskeho
Znamená

parlamentu
to

konečné

z

15.

prijatie

nových pravidiel, ktoré budú musieť členské
štáty transponovať do 2 rokov od uverejnenia v
úradnom vestníku. Podľa revidovanej smernice
o modrej karte sa vysokokvalifikovaní pracovníci
budú môcť ľahšie pohybovať medzi členskými
štátmi EÚ a budú mať väčšiu flexibilitu pri
zmene svojej pozície alebo zamestnávateľa v EÚ.
Zjednoduší sa uznávanie požiadaviek na plat,
trvanie zamestnania, zručností a kvalifikácií.
Nové pravidlá uľahčia i príchod rodinných
príslušníkov držiteľov modrej karty do EÚ.
A napokon, vysokokvalifikované osoby pod
medzinárodnou ochranou budú odteraz taktiež
môcť požiadať o modrú kartu EÚ. Ako jeden z
kľúčových cieľov nového paktu o migrácii a azyle,
nový systém priláka nové zručnosti a talenty,
ktoré EÚ potrebuje, a tým, že pracovníkom
poskytne legálnu cestu do EÚ a pomôže tak
riešiť neregulárnu migráciu.

KÓDEX SPRÁVANIA EÚ PROTI NEZÁKONNÝM NENÁVISTNÝM PREJAVOM
NA INTERNETE
Výsledky zostávajú pozitívne, ale pokrok sa spomaľuje
Európska

komisia

výsledky

svojho

hodnotenia

kódexu

pre

boj

proti

nenávistným

zverejnila
šiesteho
správania

nezákonným

prejavom

internete.

Výsledky

zmiešaný

obraz,

spoločnosti

na

ukazujú
keďže

preskúmali

81

výsledky iných sa jasne zhoršili.
Tak

ako

v

predchádzajúcich

kolách

monitorovania,

hlavným nedostatkom zostáva
nedostatočná spätná väzba na
oznámenia

IT

Novinkou

%

hodnotenia

od

používateľov.
tohtoročného

sú

informácie

oznámení do 24 hodín a odstránili

poskytnuté IT spoločnosťami o

v priemere 62,5 % označeného

opatreniach, ktoré prijali na boj

obsahu.

proti

ako

Tieto

priemer

čísla

sú

nižšie

zaznamenaný

v

rokoch 2019 a 2020. Zatiaľ čo

nenávistným

prejavom

vrátane opatrení na automatické
odhaľovanie takéhoto obsahu.

niektoré spoločnosti sa zlepšili,
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KOMISIA PRIJALA MIMORIADNE OPATRENIA NA PODPORU SEKTORA
VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA A SEKTORA OVOCIA A ZELENINY
Európska
komisia
prijala
podporné opatrenia pre sektor
vinohradníctva a vinárstva, ktoré
zahŕňajú zvýšenie podpory pre
nástroje na riadenie rizík, ako
je poistenie úrody a vzájomné
fondy, a predĺženie platnosti už
zavedených opatrení flexibility do
15. októbra 2022. Pokiaľ ide
o sektor ovocia a zeleniny,
organizáciám výrobcov sa poskytne
kompenzácia
na
podporu
–
ktorá sa zvyčajne vypočítava na
základe hodnoty produkcie – tak,
aby podpora neklesla pod 85 %
minuloročnej úrovne. Vzhľadom na
bezprecedentné výzvy spôsobené
pandémiou ochorenia COVID-19
bol v máji 2020 prijatý prvý balík
opatrení. Tieto opatrenia boli
doplnené druhým balíkom pre
sektor vinohradníctva a vinárstva,
ktorý bol prijatý v júli 2020. V rámci
balíka bol prijatý súbor opatrení
v podobe vykonávacích aktov. V
prípade delegovaných aktov bude
ešte musieť uplynúť dvojmesačná
lehota
na
preskúmanie
v

Európskom parlamente a Rade.
V sektore vína sa budú uplatňovať
tieto mimoriadne opatrenia:
- Krajiny EÚ môžu aj naďalej
kedykoľvek
meniť
svoje
vnútroštátne podporné programy,
pričom obvykle ich môžu meniť len
dvakrát ročne (k 1. marcu a 30. júnu
každého roka).
Pokiaľ
ide
o
propagačné
a
informačné
činnosti,
reštrukturalizáciu
a
konverziu
vinohradov, zelený zber a investície,
možnosť poskytnúť vyšší príspevok
z rozpočtu EÚ sa predlžuje do 15.
októbra 2022.
- Príspevok z rozpočtu EÚ na
poistenie úrody sa zvýšil zo 70 % na
80 %, a to až do 15. októbra 2022.
- Podpora EÚ na pokrytie nákladov
na zriadenie vzájomných fondov
sa zdvojnásobila, a to z: 10 %, 8 % a
4 % v prvom, druhom a treťom roku
vykonávania na 20 %, 16 % a 8 %.
- Možnosti flexibility poskytnuté
na opatrenia v rámci programu v
sektore vinohradníctva a vinárstva
sa predlžujú do 15. októbra 2022.

VLAK CONNECTING EUROPE EXPRESS DORAZIL PO 20 000 KM CESTY DO SVOJEJ
CIEĽOVEJ DESTINÁCIE
Špeciálny
európsky
vlak
Connecting Europe Express dorazil
na vlakovú stanicu v Paríži, ktorá
je konečnou zastávkou jeho cesty
naprieč Európou. Tá trvala 36 dní,
zo západu na východ, zo severu na
juh a dokonca viedla aj k susedom
mimo
EÚ.
Tento
vlak
bol
predstavený
pri
príležitosti
Európskeho roka železníc 2021 a

jeho
cieľom
bolo
zvýšiť
informovanosť
verejnosti
o
výhodách železničnej dopravy, ako
i súvisiacich aktuálnych výzvach.
Vlak mal viac ako 120 zastávok,
prešiel
26
krajinami
vrátane
Slovenska,
33
hraničnými
priechodmi a cestoval po troch
rôznych rozchodoch koľají.
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