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 Práve čítate druhé číslo bulletinu
EUROPE DIRECT Žilinský kraj, v ktorom
sa Vám snažíme aspoň na pár stranách
priblížiť Európsku úniu. V čísle uvádzame
informácie, ktoré sme vypichli ako
najdôležitejšie za mesiac august. Taktiež
prikladáme články z dvoch aktivít nášho
centra, ktoré sme počas uplynulého
mesiaca absolvovali.   

   V uplynulom mesiaci august bola azda
najvýznamnejšou udalosťou Slovenská
Roadshow, prostredníctvom ktorej sme sa
priblížili k Vám, občanom, a dozvedeli sa
čo si ľudia zo Slovenska myslia o
Európskej únii a kam podľa nich smeruje.

  Teší nás, že máte záujem dozvedieť sa
viac o fungovaní Európskej únie nie len v
našom regióne, ale i v rámci sveta. 

Študentom prajeme príjemný začiatok
školského roka a ostatným pekne prežité
dni nastávajúcej jesene. 

Centrum EUROPE DIRECT Žilinský kraj 
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Slovenská Roadshow "V akej Európe chceš žiť Ty?"

   Od nedele 22.8. do piatku 27.8. prebiehala na Slovensku plánovaná Roadshow s
názvom "V akej Európe chceš žiť Ty?"

   V rámci Konferencie o budúcnosti Európy Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR pripravilo Roadshow po Slovensku, do ktorej sa zapojil aj
Európsky parlament a poslanci ako Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Robert Hajšel,
Peter Pollák a Ivan Štefanec a pár známych slovenských infuencerov. 
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   Cieľom Roadshow bolo osloviť čo najviac
Sloveniek a Slovákov z rôznych regiónov našej
krajiny a porozprávať sa s nimi o názoroch, čo
pre nich znamená členstvo v EÚ, čo im
prináša, aké sú výhody členstva, ale najmä o
tom akú Úniu by chceli v budúcnosti mať. 

  V rámci týždňovej Roadshow sa konal v
desiatkach slovenských miest teasing, pričom
hlavný program sa konal následne v Žiline,
Poprade, Košiciach, Banskej Bystrici a v
Bratislave. Hlavný program bol sprevádzaný
debatami o fungovaní Európskej únie s
kompetentnými poslancami.

 Naše centrum EUROPE DIRECT sa zúčastnilo
teasingu v Ružomberku a Liptovskom
Mikuláši. Ľudia priniesli zaujímavé poznatky,
informácie, ktoré mohli poskytnúť
prostredníctvom zodpovedania pár
jednoduchých otázok v online dotazníku.
Účastníci boli následne odmenený menšou
pozornosťou.

Veríme, že pripomienky občanov budú
akceptované a prinesú návrhy na lepšie
fungovanie, prípadne zmenu, v niektorých
oblastiach fungovania Európskej únie. 



   Cena elektriny pôjde prudko hore! V
dôsledku rastu cien ropy a plynu
budúci rok zdražie energia a plyn na
Slovensku, informoval regulačný úrad
ešte v júli tohto roka. Ministerstvo
hospodárstva sľubuje, že dopady na
domácnosti a podnikateľov zmierni.

„Vo februári a marci roku 2020 zasiahla
globálnu hospodársku aktivitu v
eurozóne pandémia koronavírusu,
ktorá dramaticky ovplyvnila ďalší
priebeh hospodárskeho vývoja v
eurozóne. Vývoj burzových cien
elektriny ovplyvňoval aj nárast cien
ropy, stúpli náklady na prevádzku
plynových elektrární, čo odrážalo rast
cien plynu.” uvádza ÚRSO.

Očakávame zvýšenie 
ceny za elektrinu
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Hrozí migračná kríza?

  Pakt o migrácii a azyle mal napraviť
zlyhania z roku 2015. Avšak, nová
štúdia návrh kritizuje za to, že krajinám
vstupu negarantuje skutočnú pomoc a
žiadateľov o azyl obmedzí na slobode. 

    Európa stojí po šiestich rokoch pred
ďalšou migračnou krízou, ktorú môže
ešte zhoršiť jej nový pakt o migrácii a
azyle. Ministri vnútra EÚ označili
„vyvíjajúcu“ sa situáciu v Afganistane za
začiatok migračnej krízy, obavy v nich
vyvolávajú aj nelegálne prechody na
bieloruskej hranici.

    Nový pakt o migrácii a azyle mal na
takúto situáciu Európsku úniu
pripraviť, priniesť predvídateľný a
spoľahlivý systém. Nová štúdia
Európskeho parlamentu ale hovorí, že
návrh viac uškodí než pomôže. V
predstavených nástrojoch solidarity
majú totiž členské štáty možnosť
vyhnúť sa prevzatiu zodpovednosti za
ľudí prichádzajúcich do Európy. 

„Možno by sme sa nemali snažiť zúfalo
presvedčiť všetky členské štáty,“ myslí
si nemecká europoslankyňa Birgit
Sippel (S&D). „Možno sa bude dať
posunúť ďalej iba s 15 až 20 krajinami,
ktoré to berú vážne." Keďže dohoda na
pakte kvôli nezhode krajín momentálne
stojí, podľa europoslankyne Sippel je
čas pokúsiť sa dosiahnuť aspoň o neja -

ký výsledok, aj keď v menšom formáte:
„Nechcete sa zapojiť? V poriadku, ale
dostanete menej peňazí z fondov.“



  Kedy opúšťajú mladí v Európe svoje
rodičovské domovy? Kto býva s
rodičmi dlhšie mladé Európanky či
Európania? 

Prieskum ukazuje, že mama hotel plný
rodičovskej starostlivosti mladým
Európanom vyhovuje. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa mládeže Eurostat
skúmal priemerný vek, v ktorom mladí
dospelí opúšťajú svoje rodičovské
domovy. Zistenia sú: v priemere sa v
EÚ mladí ľudia sťahujú od rodičov vo
veku 26 rokov. Priemer je však v
jednotlivých štátoch Európy iný. 

  Najneskôr opúšťajú svoje domáce
hniezdo mladí Chorváti a Chorvátky,
približne veku 32 rokov. Ako je to so
Slovákmi a Slovenkami? Na Slovensku 
 odchádzajú mladí dospelí zo svojich 
 rodičovských hniezd približne vo veku
30 rokov.

"Mama hotel" mladým vyhovuje
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zatiaľ čo v južnej a východnej Európe sa
mladým od rodičov tak skoro sťahovať
nechce. 

Čo sa týka pohlavia, tak muži zostávajú
bývať s rodičmi dlhšie ako ženy. V EÚ
opúšťajú muži rodičovské hniezdo v
priemere vo veku 27,4 rokov a ženy vo 
veku 25,4 rokov. Tento trend sa objavil
vo všetkých krajinách Únie - mladé ženy
sa od rodičov sťahujú skôr ako muži.
Jedinou výnimkou bolo Švédsko, kde sa
mladé Švédky odsťahovali od rodičov v
priemere o 0,1 roka neskôr oproti
mladým Švédom. 
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  Z celkového prieskumu Eurostatu
vyplýva, že v severnej a západnej Európe
žijú mladí dospelí s rodičmi kratšie, 

Keď by sme sa pozreli na rodový
rozdiel, tak ten bol väčší v krajinách, v
ktorých sa mladí ľudia sťahovali z
rodičovského domova neskôr a menší v
krajinách, kde mali tendenciu sa
odsťahovať skôr. 



Komisia plánuje financovať len tie projekty, ktoré
vedia preukázať, že prispievajú k zmierneniu
klimatickej zmeny a sú odolné voči čoraz
častejším extrémnym prejavom počasia. V
prípade našich slovenských škôl ide najmä o
spomínané horúčavy.

   Európska komisia zaregistrovala
občiansku iniciatívu na zavedenie
systému zálohovania a recyklácie
plastových fliaš. Komisia rozhodla o
registrácii európskej iniciatívy občanov
s názvom ReturnthePlastics. Ide o
iniciatívu občanov na zavedenie
celoúnijného systému zálohovania a
recyklácie plastových fliaš. 

Organizátori už začali zbierať podpisy,
pretože ak európska iniciatíva občanov
získa do jedného roka milión vyhlásení
o podpore pochádzajúcich z aspoň
siedmich rôznych členských štátov,
Komisia sa k nej bude musieť vyjadriť.
Svoje rozhodnutie, či sa žiadosťou
bude alebo nebude zaoberať, musí
odôvodniť.

Vznik občianskej iniciatívy ReturnthePlastics

na zavedenie celoúnijného systému
zálohovania a recyklácie plastových
fliaš,

motivovanie všetkých členských
štátov EÚ k tomu, aby
supermarkety, ktoré predávajú
plastové fľaše, zabezpečili automaty
na recykláciu plastových fliaš po ich
kúpe a použití spotrebiteľom,

aby spoločnosti vyrábajúce plastové
fľaše platili dane z plastov za
recykláciu a zálohovanie plastových
fliaš.

  Organizátori iniciatívy vyzvali Komisiu,
aby predložila návrh:

Investícia do škôl
   Slovensko chce investovať v nasledujúcich rokoch stovky miliónov eur do renovácií
škôl. Európska komisia zároveň požaduje, aby boli peniaze vynaložené len na
klimaticky odolné projekty. Pre vládu však nie je kvalitné vnútorné prostredie škôl
zatiaľ prioritou. Počet dní, počas ktorých sú deti nútené učiť sa v prehriatych
triedach sa postupujúcou klimatickou zmenou stále zvyšuje. Kritické sú najmä
mesiace jún a september, kedy teplota v nevetraných triedach dosahuje viac ako 30
stupňov Celzia.
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    V nedeľu 29.8. nás mohli mladí Európania stretnúť na Oravskej priehrade, nakoľko
sme boli aj my súčasťou "Dňa mesta a športu."  Deti a mladí súťažiaci dostali na štarte
súťažný plánik, s ktorým následne navštevovali všetkých 14 stánkov. 

Stánok "Cieľ Európa" na "Dni mesta a športu" 
v Námestove
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 Nás, ako EUROPA DIRECT Žilinský kraj
stánok, ste mali možnosť stretnúť v cieľovej
rovinke s názvom "Cieľ Európa," kde deti
končili svoju športovú púť. Deti a mladí si v
našom stánku mohli vybrať z troch typov
aktivít. Pre menších sme mali pripravené
triedenie odpadu na plasty, sklo, bio odpad a
papier. Starší súťažiaci priraďovali hlavné
mestá k vlajkám a názvom štátov EÚ. Ďalšou
aktivitou bolo priraďovanie názvov k
rozprávkam na obrázkoch. 

   Všetci účastníci svoju úlohu zvládli, za čo dostali pečiatku na herný plán a taktiež
pozornosť od nášho centra. Letáčik ED v praktickom vrecúšku vhodnom na obuv či 
 len tak na čokoľvek so sebou, s fľaškou na športovanie a perom. Menší účastníci
dostali aj nafukovací balón do vody.


